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Inlaga i mål nr M 2877-20 

Svevia AB (”Bolaget”) har av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (”MMD”) blivit 

förelagda att komplettera ansökan i enlighet med förläggande den 19 september 2020, 

aktbilaga 10. Med anledning därav får vi som ombud för Bolaget inkomma med följande 

yttrande.  

A. Tillkommande yrkande 

A.1 Bolaget yrkar, i tillägg till tidigare framställda yrkanden, att MMD meddelar dis-

pens från förbudet i 6 § artskyddsförordningen avseende mindre vattensalaman-

der. Skälen för yrkandet är följande. 

A.2 Bolaget har låtit Calluna AB genomföra en artinventering, se Bilaga 1, under vil-

ken mindre vattensalamander noterades på en plats inom det blivande verksam-

hetsområdet. Arten förekommer sannolikt i en ganska stor andel av de lämpliga 

vattnen i trakten. I inventeringsområdet har dock ganska få små vattensam-

lingar noterats, varav endast en väntas försvinna i samband med täktetable-

ringen. Denna vattensamling är liten och hyser troligen en liten population. 

Vissa livsmiljöer för arten bl.a. i skogsmiljöer och betesmarker försvinner i sam-

band med etableringen.  

A.3 Om nya småvatten anläggs som kompensation, de trädbärande miljöerna sparas 

så långt som möjligt och viktiga spridningsvägar (t.ex. diken) sparas och inte till-

låts påverkas negativt bedömer Calluna att påverkan på bevarandestatusen för 

mindre vattensalamander blir liten på lokal nivå. Om ett lekvatten och landmil-

jöer försvinner kan det dock uppstå en negativ påverkan på bevarandestatus för 

populationen på lokal nivå. Detta för såväl population som leker i det vatten som 

försvinner som för de som under lektiden håller till i den lite större dammen, 

nordost om det område som kommer att tas i anspråk för täkten. Calluna bedö-

mer dock inte att artens bevarandestatus påverkas negativt på regional nivå av 

den aktuella täktetableringen. 

A.4 Bolaget avser att kompensera för de biotopsskyddade naturmiljöer som försvin-

ner med anledning av etableringen. Verksamhetens påverkan på mindre vatten-

salamander bedöms således bli liten. Syftet med etableringen är därtill inte att 
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skada någon enskild individ mindre vattensalamander även om detta inte kan 

uteslutas som en följd av de åtgärder som måste vidtas vid etableringsskedet.  

A.5 Mot bakgrund av Callunas utredning och slutsatser är Bolagets uppfattning att 

förbudet i 6 § artskyddsförordningen inte aktualiseras med anledning av den 

kommande etableringen. För det fall domstolen gör motsatt bedömning yrkar 

Bolaget dock att dispens från förbudet i 6 § artskyddsförordningen ska medde-

las.  

B. MMD:s föreläggande (aktbilaga 10) 

B.1 Förtydliga om tillståndet för vattenverksamheten (11 kap. miljöbalken) avses 

tidsbegränsas och hur länge i så fall. Likaså om övrig sökt miljöfarlig verksam-

het enligt 9 kap. miljöbalken (utöver täktverksamheten) avses tidsbegränsas. 

Bolagets komplettering:  

Tillståndstiden för all sökt verksamhet, inklusive vattenverksamhet samt annan 

miljöfarlig verksamhet än täktverksamhet, ska tidsbegränsas till och med den 31 

december 2050. Se även svaret under punkt 2 nedan. 

B.2 Enligt det nyttjanderättsavtal som bolaget upprättat med markägaren 

sträcker sig avtalstiden fram till den 31 december 2050. I det fall tillstånd med-

ges under 2021 och med en tillståndstid om 30 år (beroende på svar på fråga 1 

ovan), hur anser bolaget att ni har försäkrat er att ni har den rådighet som 

krävs för vattenverksamheten efter det i avtalet angivna datumet, dvs. efter 

2050. 

Bolagets komplettering:  

Bolaget justerar härmed ansökan på så vis att tillstånd, för all verksamhet som 

omfattas av ansökan, endast söks t.o.m. den 31 december 2050. Då avtalstiden i 

nyttjanderättsavtalet sträcker sig t.o.m. den 31 december 2050 har Bolaget den 

rådighet som krävs för vattenverksamheten under hela den sökta tillståndstiden. 

B.3 Redogör för hur bolaget lever upp till bestämmelserna i 9 kap. 7 a § miljöbal-

ken (se även 15 kap. 11 § MB). 

Bolagets komplettering:  

Bolagets ansökan omfattar bl.a. införsel av externa massor. Avsikten är att mas-

sorna ska mellanlagras och återvinnas genom exempelvis krossning och sikt-

ning, för att sedan kunna säljas. Även massor för anläggningsändamål kommer 

att tas in för att skapa vallar inom området samt för efterbehandling.  
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Bolaget kommer att upprätta ett kontrollprogram för verksamheten för godkän-

nande av tillsynsmyndigheten. Därtill kommer en instruktion att upprättas in-

nan mottagning av massor sker. I instruktionen ska anges aktuella begränsning-

svärden för föroreningar, provtagningsrutiner för avlämnare av massor och ruti-

ner för Bolagets egna stickprovskontroller. Egen personal och leverantörer av 

massor ska informeras om vilka krav och rutiner som gäller.  

De externa schaktmassor som kommer att tas in i täktområdet för återvinning 

kommer att kontrolleras så att endast massor som klarar halter som bedömts 

vara acceptabla på platsen kommer att tas emot för återvinning. Påvisat förore-

nade massor eller massor där föroreningar skäligen kan misstänkas kommer 

inte att tas inte emot. Mottagningsprocessen för externa massor redovisas i när-

mare detalj i avsnitt 6 i MKB:n. 

Med Bolagets hantering enligt ovan bedöms ingen skada eller risk för skada på 

människors hälsa eller miljön uppkomma. Därmed anser Bolaget att kraven en-

ligt 15 kap. 11 § miljöbalken är uppfyllda och därmed även 9 kap. 7 a § miljöbal-

ken.  

B.4 Komplettera ansökan med uppgifter, i den mån bolaget inte har redogjort för 

detta, enligt bestämmelserna i 22 kap 25 a § miljöbalken. T.ex. ska enligt be-

stämmelserna anges vilken behandlingsmetod avfallet kommer genomgå. Se 

bilagor till avfallsförordningen (2020:614) för angivande av behandlingsme-

tod. 

Bolagets komplettering:  

Vilka avfallstyper och mängder av avfall som Bolaget avser behandla framgår i 

avsnitt 5.10 i den tekniska beskrivningen.  

Behandlingen som planeras är främst mottagande och återvinning av massor ge-

nom krossning/siktning. Jord kommer också att tas in och harpas. Återvinning 

kommer även att ske för anläggande av bullervallar, efterbehandling m.m. En 

del återvunna massor kan komma att användas för asfalt- och betongtillverkning 

(se närmre avsnitt 5.10–5.12 den tekniska beskrivningen). 

Avseende Bolagets behandlingsmetoder är följande koder i bilaga 1 avfallsför-

ordningen tillämpliga: 
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Bilaga 1 

 R 5 Materialåtervinning eller återställande av andra oorganiska material. 

Detta omfattar 1. förberedelse för återanvändning, 2. materialåtervin-

ning av oorganiska byggnadsmaterial, 3. återvinning av oorganiskt 

material för återfyllnadsändamål, och 4. jordtvätt som resulterar i åter-

vinning av jorden. 

 R 11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan han-

tering som avses i R 1-R 10. 

 R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering 

som avses i R 1-R 11. 

Detta omfattar - om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon 

av R 1-R 11 - inledande hantering före återvinning, inklusive förbehand-

ling (t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, 

torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, 

sammansmältning eller blandning för överlämnande till någon sådan 

hantering som avses i R 1-R 11). 

 R 13 Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1-R 12. 

Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där av-

fallet har uppkommit. 

Bolagets uppfattning är att föreslagna villkor är tillräckliga för att tillse att de 

skyldigheter som gäller för verksamheten uppfylls under täktens drifttid samt 

vid avslutande och efterbehandling. En efterbehandlingsplan framgår även i bi-

laga A1 till MKB:n. Vidare finns möjlighet att reglera specifika åtgärder inom ra-

men för kommande kontrollprogram. 

B.5 Vilken anläggningseffekt har den panna som avses användas för asfalttillverk-

ningen. Omfattas den av Förordning (2018:471) om medelstora förbrännings-

anläggningar och i så fall hur lever bolaget upp till bestämmelserna i förord-

ningen. 

Bolagets komplettering:  

Bolaget avser använda ett mobilt asfaltverk. Det går inte att på förhand säga med 

säkerhet exakt vilken typ av asfaltverk som kommer att användas i verksam-

heten. Detta är bl.a. beroende av teknikutvecklingen i stort samt utbudet på 

marknaden vid tiden då asfaltverket ska tas i bruk. Hos de asfaltverk som för 

närvarande skulle kunna komma fråga ligger effekten dock oftast på maximalt 
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19–21 MW. Denna effekt nyttjas oftast bara under uppstart. Vid normal drift är 

effekten ca 7–10 MW. För övriga delar av verket – såsom värmning av tankar, 

mekanik och styrsystem – används ofta dieseldrivet elaggregat som ersätts av el 

när det finns att tillgå. 

Asfaltverk omfattas inte av förordning (2018:471) om medelstora förbrännings-

anläggningar utan är undantagna enligt 15 § punkt 4 förordningen. 

B.6 Komplettera med en teknisk beskrivning på asfaltverket och hanteringen där. 

Komplettera även med en teknisk beskrivning av betongtillverkningen. 

Bolagets komplettering:  

Se Bilaga 2 A – Teknisk beskrivning på asfaltverket och hanteringen där och Bi-

laga 2 B – Teknisk beskrivning av betongtillverkningen.   

B.7 Förtydliga huruvida bolaget åtar sig några kompensationsåtgärder med an-

ledning av sökt dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Precisera vilka, var 

och när de avses utföras. 

Bolagets komplettering:  

Som angetts i avsnitt 5.7.5 i MKB:n kommer Bolaget att spara biotopskyddade 

diken och småvatten så långt som möjligt eller ersätta dem med nya diken eller 

dammar i minst samma omfattning som de tas bort. På så vis kommer ingen ne-

gativ påverkan för bevarandestatus för mindre vattensalamander att ske.  

Åtgärder som berör skyddade diken och rösen kommer att göras vid de tider på 

året som är lämpliga med hänsyn till de arter som kan förekomma. Nya diken 

och dammar för vattenhanteringen kommer att utföras med grovt stenmaterial 

som kan skapa en lämplig biotop för groddjur m.m. Vid efterbehandlingen av 

brytområdet kommer dessutom nya biotoper skapas i form av klippbranter och 

strandzoner, vilket kan erbjuda lämpliga biotoper för arter som t.ex. berguv. 

Bolaget anser inte att det är ändamålsenligt att redan nu precisera kommande 

kompensationsåtgärder ytterligare. Detaljerna avseende kommande kompensat-

ionsåtgärder bör beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten i ett senare skede 

för att i största mån kunna anpassas utifrån de då gällande förutsättningarna på 

respektive plats. Denna fråga bör kunna bli föremål för delegation till tillsyns-

myndigheten. En plats som kan bli aktuell för kompensationsåtgärder är områ-

det norr om verksamhetsområdet där Bolaget har nyttjanderätt men inte kom-
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mer att bedriva täktverksamhet. Detta under förutsättning att de aktuella kom-

pensationsåtgärderna är lämpliga att utföra i den typen av naturmiljö och där-

med ges goda förutsättningar att få avsedd effekt.  

B.8 Komplettera med kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning till samtliga fas-

tighetsägare inom bedömt influensområde. Inte bara de fastigheterna med 

brunnar. 

Bolagets komplettering:  

Se bifogad fastighetsägarförteckning, Bilaga 3. 

B.9 Komplettera även med en förteckning av alla brunnar inom influensområdet 

där fastighetsbeteckning och typ av brunn framgår liksom bedömd avsänkning 

vid maximal grundvattenavsänkning. 

Bolagets komplettering:  

Se bifogad brunnsförteckning, Bilaga 4. 

Det bör noteras att uppgifterna om det exakta antalet brunnar är något osäker 

eftersom alla brunnar inte är registrerade i brunnsarkivet. Det går inte heller att 

garantera att de fastighetsägare som fått ett utskick om att ange förekomsten av 

brunn verkligen besvarar en sådan förfrågan. Även placeringen av de angivna 

brunnarna kan avvika till viss del. 

B.10 Ange de till täkten berörda nedströms liggande markavvattningsföretagen 

samt kontaktuppgifter till dessa företag. 

Bolagets komplettering:  

 Vargsätter-Mutebo dikningsföretag från år 1962. 

Kontaktperson: Roine Henrysson, Stora Ingebo, 585 97 Linköping 

 Dömestorp-Sundsholms dikningsföretag från år 1962 

Kontaktperson: Nils-Olof Bjärnlid, Stora Dömestorp 1, 585 97 Linköping 

B.11 Då verksamheten är en nyetablering, hur ser bolaget på att använda maski-

ner, krossar med mera som drivs av el, eller möjligtvis biogas, istället för av 

fossila drivmedel redan från etableringen. Redogör för vilka maskiner mm 

som skulle kunna försörjas med el, vilka kostnader det skulle innebära att förse 

täkten med sådana redan från start samt miljöeffekten av detta. 
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Bolagets komplettering:  

För att det ska vara möjligt att använda eldrivna maskiner vid etableringsstart 

krävs det erforderliga installationer i form av transformatorer och elanslut-

ningar. Plana ytor måste också förberedas för dessa installationer. De inledande 

momenten i en nyetablerad täkt sker i på jungfrulig mark och måste vara mer 

flexibla än i senare driftskeden, då krossar m.m. kan vara stationärt placerade. 

Förkrossning kan av arbetsmiljöskäl ofta inte vara eldriven, då förkrossen behö-

ver placeras närmast det utsprängda berget för att minimera buller och trans-

porter. Det innebär att en elkabel skulle behöva ligga direkt i det sprängda ber-

get och transportvägen och därmed riskera att skadas.  

Utöver ovanstående krävs en överenskommelse med koncessionsägaren om 

framdragande av el innan eldrift är möjlig. Eftersom Bolaget inte råder över el-

nätet och dess kapacitet kan man inte på förhand veta säkert när elanslutning 

kommer att vara klar. Det bör också nämnas att möjligheterna att använda el-

drivna maskiner i många fall ännu är begränsade och beroende av utvecklingen 

hos tillverkarna.  

Sammantaget kommer det sannolikt att vara svårt att använda el vid verksam-

hetens uppstart. Det är i realiteten svårare och mer kostsamt att använda el-

drivna maskiner i samband med nyetablering jämfört med i en befintlig täkt. 

Med hänsyn till att Bolaget inte förfogar över möjligheterna kan eldrift inte hel-

ler bli föremål för villkorsreglering. 

Oaktat ovanstående har Bolaget som mål att dra in el till krossar, transportband 

och siktutrustning så snart detta är möjligt. Lastmaskiner på el har testats i 

branschen men är inget som används i normal drift. Möjligheten att använda el-

drivna lastmaskiner avgörs således av den kommande teknikutvecklingen.  

Erfarenhet från andra täkter visar att elnätsleverantören kan behöva alltifrån tre 

månader upp till två år från att tillståndet tas i anspråk för att dra fram el. Inve-

steringskostnaden för att dra in högspänningsel beräknas för aktuell täkt bli ca 

2,5 miljoner kronor. Under drift blir miljöbesparingen 370 ton CO2 under ett år.  

Flera maskiner, främst lastmaskiner, drivs idag ofta med HVO, ett fossilfritt 

bränsle av hydrerade vegetabiliska oljor. Som anges i MKB:ns avsnitt 3.9 kom-

mer all diesel som används vara av miljöklass 1 och Bolaget ser positivt på möj-

ligheten att använda mer miljövänligt bränsle.  

B.12 Redogör för huruvida impulsljud kan uppfattas av närboende vid deras bostä-

der och i så fall vilken effekt det skulle få på verksamheten att uppfylla villkor 
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för buller i det fall de föreslagna villkoren för ekvivalenta ljudnivåer sänks med 

5 dB(A). 

Bolagets komplettering:  

Av de maskiner som planeras vid täkten är det skutknackaren som kan avge im-

pulsartat ljud. Mätningar har visat att skutknackning på nära avstånd utan öv-

riga bullerkällor i drift kan klassas som impulsljud men att ljudet på avstånd 

maskeras av bakgrundsbuller och övriga maskiner inom täktområdet. En utred-

ning beställd av branchorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) vi-

sar att det redan vid 300 m avstånd från skutknackaren knappast föreligger nå-

gon risk för impulsljud (se rapporten Impulsljud från skutknackning, 2015-08-

26, s. 5). 

Bullret från skutknackning blir som högst vid beräkningsfall 1, innan en brytkant 

har skapats som ger mer skärmning av bullret. I detta fall är avståndet till 

närmsta bostäder över 700 m både mot väster och öster. Om skutknackning 

skulle ske närmare det nordvästra hörnet krymper avståndet till 600 m för bo-

städer vid BP3 i väster men även vid detta avstånd bedöms det inte finnas någon 

risk för impulsljud under inledningsfasen. 

Mot bostäder i öster blir avståndet till närmsta hus, (BP6) ca 450 m när bryt-

ningen nått längst österut. I detta fall finns dock en ca 30 m hög brytkant som 

skärmar av bullret. Detta, i kombination med att bullret från väg 23 (som löper 

mellan täkten och dessa bostäder) avger ett buller som är högre än det från täk-

ten, gör att någon risk för impulsljud inte heller bedöms finnas under senare de-

lar av brytningen. 

Utifrån ovansagda är bedömningen att några impulsljud ej kan förväntas uppstå. 

Någon sänkning av de föreslagna villkoren för ekvivalenta ljudnivåer är därmed 

inte nödvändig.  

Om impulsljud ändå skulle uppstå vid någon av immissionspunkterna skulle 

kraven skärpas med 5 dB under dagtid (den tid som skutknackning kan pågå). 

Detta skulle få följande effekter för de olika driftsscenarierna:  

 Scenario 1: De skärpta riktvärdena överskrids med 1–4 dB vid beräk-

ningspunkt 3, 6 och 7. För att uppfylla kraven får ingen förkrossning el-

ler borrning pågå samtidigt som skutknackning. 

 Scenario 2: De skärpta riktvärdena överskrids med 1 dB vid BP 6–7. För 

att uppfylla kraven får ingen borrning ske samtidigt som skutknackning. 
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 Scenario 3: De skärpta riktvärdena överskrids med 1–2 dB vid BP 6–7. 

För att uppfylla kraven får ingen borrning ske samtidigt som skutknack-

ning. 

B.13 Redogör i tabellform för beräknade ljudnivåer vid närliggande befintliga och 

tillkommande planerade (bygglovsgivna) bostäder. 

Bolagets komplettering:  

Se tabeller och förklarade text i Bilaga 5 A – Beräknade ljudnivåer vid närlig-

gande befintliga och tillkommande planerade (bygglovsgivna) bostäder samt 

karta i Bilaga 5 B – Befintliga och bygglovsgivna bostäder i omgivningen. 

B.14 Redogör för bakgrundshalter i naturlig mark i täktens närområde med avse-

ende på de föroreningar (metaller och organiska föreningar) som bolaget an-

ser att det avfall kan innehålla som avses behandlas och återvinnas på plats 

inom verksamheten. Även lakegenskaper ska framgå. Litteraturstudier räcker 

som redogörelse i det fall det redan finns resultat att tillgå för marken i det ak-

tuella närområdet. 

Bolagets komplettering:  

Se Bilaga 6 – Bakgrundshalter och lakegenskaper. 

B.15 Hur frekvent kan de undantag som bolaget avser kunna göra genom villkor 4 

kunna ske under ett normalår. 

Bolagets komplettering:  

Det är svårt att bedöma hur frekvent undantagssituationer kan tänkas uppstå då 

detta bl.a. beror på hur ofta oplanerade trafiksäkerhetsåtgärder krävs på grund 

av extremväder och olyckor. Det går inte att veta på förhand hur ofta sådana si-

tuationer kan uppstå. Planerade arbeten som kräver undantag sker dock mellan 

en gång vart fjärde år upp till två gånger per år, t.ex. i samband med tankbelägg-

ningsjobb. Undantagstiderna kan då komma att behöva tillämpas under ca en 

veckas tid. 

B.16 Bolaget har angett förslag på ett antal villkor för täkt- och vattenverksam-

heten. Har bolaget övervägt några villkor för övrig verksamhet som avses bed-

rivas inom täktområdet, dvs. för asfaltverk, betongframställning och för åter-

vinningsverksamheten. I så fall har bolaget några förslag på sådana villkor. 
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Bolagets komplettering:  

Flera av de villkor som gäller för täkt- och vattenverksamheten gäller även för 

övrig verksamhet som avses bedrivas inom täktområdet. Det gäller villkor 2, 4, 7, 

15, 16 och 18. Den övriga verksamheten omfattas vidare av det allmänna villko-

ret, villkor 1. 

Utöver befintliga villkor föreslår Bolaget ytterligare två villkor för återvinnings-

verksamheten: 

 Föroreningsinnehållet i mottagna återvunna schaktmassor för anlägg-

ningsändamål som ska ligga under framtida grundvattennivå får inte 

överstiga nivåer för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets 

Handbok 2010:1 eller senare uppdateringar av denna. 

 Föroreningsinnehållet i mottagna återvunna schaktmassor för anlägg-

ningsändamål som ska ligga över framtida grundvattenyta får inte 

överstiga följande halter: 

Ämne                   mg/kg TS 
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Med de tillkommande villkoren är Bolagets uppfattning att villkoren sammanta-

get är fullt tillräckliga för att täcka in miljöpåverkan från samtlig verksamhet 

inom täktområdet. Möjlighet finns även att reglera specifika åtgärder inom ra-

men för kommande kontrollprogram. 

C. Bemötande av synpunkter från Linköpings kommun, Miljö- och samhälls-

byggnadsförvaltningen (Aktbilaga 8) 

C.1 Bygg- och miljönämnden anser att det bör tydliggöras vilka dessa angivna för-

utsättningar är för att lekmän, icke-sakkunniga, ska ha möjlighet att förstå det 

underlag som ligger till grund för beräkning av verksamhetens ljudeffekt på 

omgivningen. 

Bolagets komplettering:  

Bullerutredningen visar hur bullret från verksamheten beräknas utbreda sig i 

omgivningen. Metoden för beräkning är vedertagen för branschen och baseras 

på Naturvårdsverkets vägledning. I beräkningen tas hänsyn till bl.a. topografi, 

markytors beskaffenhet och byggnaders placering. Beräkningen baseras på att 

det råder medvind i alla riktningar samt att det inte finns någon vegetation mel-

lan bullerkälla och mottagare. Detta för att visa ett s.k. worst case. Källorna till 

buller är de maskiner som används vilka redovisas i bullerutredningens tabell 3. 

Källornas geografiska placering framgår i kartbilagorna.  

Exponeringen för bullret vid mottagaren påverkas, förutom av topografin, även 

av respektive bullerkällas drifttid, placeringen av den planerade bullervallen, hur 

långt brytningen av berg fortskridit och disponeringen av maskiner och lager 

inom arbetsområdet.  

Ovanstående avgör sammantaget bullerexponeringen och utgör de förutsätt-

ningar som bullerutredningen baserar sig på.  

C.2 Det är oklart om utredningens resultat avseende maskinbuller även omfattar 

den ljudbild som uppstår vid bearbetning av bergmaterial, exempelvis vid för- 

och efterkross samt skutknackning.  

Bolagets komplettering:  

För samtliga maskiner i beräkningen avses den ljudnivå som uppkommer vid 

hantering och bearbetning av bergmaterial. 

C.3 För att belysa den planerade verksamhetens ljudeffekt vid BP 5, 6 och 7 bör 

bullerberäkning ske med inkludering av tungt lastade bilars acceleration och 

inbromsning vid på- och avfartssträckor. Denna kompletterande utredning 
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bör tas fram i samråd med Trafikverket och även inkludera om och i sådana 

fall hur ljudeffekt från övrig trafik på riksvägen kan påverkas av planerad 

verksamhet. 

Bolagets komplettering:  

Den beräkningsmodell som används för beräkningar av trafikbuller i Sverige och 

som även använts i detta fall är Nordiska beräkningsmodellen. Beräkningsme-

toden baseras på inmätta ljudnivåer från svenska fordon på svenska vägar vid 

olika hastigheter under olika förhållanden. Hur ljudet från fordonen sprids till 

immissionspunkten beror på flertalet parametrar i beräkningsmodellen som ex-

empelvis avståndsdämpning, mark och skärmdämpning, reflexer, vegetation, 

vindriktning, inflytande från vägytan och vägens stigning. I modellen tas ingen 

hänsyn till accelererande eller inbromsande fordon. Gällande riktvärden för tra-

fikbuller saknar krav på att sådant ljud ska beaktas.  

Ljudet från fordon varierar beroende på hastigheten. Vid 30 km/h är motorlju-

det dimensionerande. Vid hastigheter på 50 km/h eller högre är ljudet från 

däcken dimensionerande.  

I detta fall har vid beräkning antagits att de aktuella lastbilarna har en maxhas-

tighet på 80 km/h så fort de kommer ut på riksväg 23/34. Enligt Trafikverkets 

bullerutredare i regionen ger detta räknesätt tillräckligt med kompensation för 

att bullret från accelererande bilar inte ska underskattas och Bolagets expert de-

lar denna uppfattning. 

Mot bakgrund av ovanstående, särskilt att det saknas krav på hänsyn till accele-

rerande eller inbromsande fordon i gällande riktvärden, anser Bolaget att det 

saknas skäl eller tillämpbar metod för ytterligare bullerberäkning. 

C.4 Det bör tydliggöras om bullervallen är tänkt att omlokaliseras allt eftersom 

brytningen fortskrider eller om bullervallen redan från driftstart anläggs i ut-

kanten av brytområdet, så som den är inritad i bilaga, Driftsfall 1-11.  

Bolagets komplettering:  

C.5 Det inledande skedet (driftfall 1) är utformat så att buller dämpas av topografin 

mot öst och av bullervallen mot väst. Eftersom alla maskiner inledningsvis 

måste befinna sig i marknivå bedömer Bolaget denna lösning vara den bästa för 

att minska bullret i inledningen. I nästa skede (driftfall 2) kan krossar placeras 

på täktbotten (+ 75 m.ö.h.). Bullerspridningen minimeras då i stor utsträckning 
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av att täktbotten ligger under omgivningen och begränsas av bergväggarna run-

tomkring.   

C.6 Om bullervallen inte uppförs i sin helhet från driftstart, i vilka skeden, efter hur 

många års normal drift, är bullervallen tänkt att uppföras för att minska bul-

lerpåverkan på närboende i norr, öster och söder?  

Bolagets komplettering:  

Bullervallen anläggs i driftfall 1 längs den västra sidan av brytområdet och i 

driftfall 2 byggs den ut längs den södra och östra sidan, se kartbilagorna 1 och 2 

till bullerutredningen. Bullervallen anläggs i sitt slutliga läge och kommer inte 

att flyttas. Den mindre vallen i driftfall 1 anläggs i etableringsskedet av de av-

baningsmassor som finns på platsen. Den större vallen i driftfall 2 bedöms ta 2–

4 år att slutligt färdigställa. 

Bullervallens överkant på nivån +110 m.ö.h. bedöms vara lämplig för att erhålla 

tillräcklig dämpning av buller från verksamheten. Det skulle också åtgå en 

mycket stor mängd externa massor för att anlägga en högre vall, vilket inte finns 

att tillgå inom området eller rimligen genom att föra till externa schaktmassor.  

C.7 Utgår man i utredningens beräkning av ljudeffekt från att buller från punkt-

källor reduceras från fler barriärer än den bullervall som anlagts >400 meter 

från punktkällan (ex. Driftsfall 1- 11), exempelvis av containrar uppställda in-

vid punktkällor? 

Bolagets komplettering:  

Avståndet mellan bullervall och bullerkälla varierar i de olika driftfallen bero-

ende på driftfall och riktning. För att erhålla maximal reducering av buller från 

en punktkälla (exempelvis en kross) placeras den i nära anslutning till brytområ-

desgränsen och bullervallen. Därigenom sker största möjliga reducering i den 

riktningen men avståndet blir också större mot bullervallen på den andra sidan 

brytområdet (upp till brytområdets storlek). Avståndet mellan bullerkälla och 

bullervall kommer i de flesta fall att vara avsevärt mindre än 400 m. I beräk-

ningarna har inte medräknats effekterna av några extra skärmåtgärder i form av 

exempelvis containrar. Sådana extra skärmåtgärder med containrar eller upplag 

kommer att vara möjliga i verksamheten. Dock förändras sådana förutsättningar 

från tid till annan varför de inte beaktas i bullerutredningen som ska belysa ett 

s.k. worst case scenario. Bullerutredningens slutsats är därför att aktuella till-

lämpbara riktvärden innehålls även utan sådana åtgärder. 
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C.8 Fler än tio bergknallar i brytområdet har högre eller samma höjd som den pla-

nerade bullervallen vars krön redovisas ligga på + 110 m. Är det tänkt att 

sprängning av områdets bergknallar ska ske utan annan bullerdämpning än 

den bullervall som för de flesta bergknallar kommer att ligga på 200 till 300 

meters avstånd samt ligga på högre nivå än bullervallens krön? 

Bolagets komplettering:  

Gällande bullervallens skärmkrönshöjd på 110 m och de bergsknallar som finns 

inom området med samma höjd så är det enbart bergborraggregatet som kom-

mer att vara placerad så högt upp, övriga bullerkällor kommer att vara placerade 

på som högst +102 m. 

Istället för med bullervallar kommer bullret från bergborraggregatet minskas ge-

nom användning av ett ljuddämpat bergborraggregat att som avger avsevärt 

mindre buller än ett traditionellt aggregat.  

Vid infarten till området kommer bullervallen att anläggs omlott på vardera si-

dan vägen för att hindra att buller sprid genom passagen.  

C.9 Det saknas information om bullervallens släntlutning och vilket material den 

ska byggas av. 

Bolagets komplettering: 

Vallen kommer att ges en släntlutning på 1:1–1:2 med en överkant på nivån +110 

m. Utformningen anpassas efter terrängen på platsen. Bullervallen anläggs av 

avbaningsmassor som finns inom området samt av externa schaktmassor, se den 

tekniska beskrivningen, avsnitt 5.9.  

C.10 Sammanfaller ”angivna förutsättningar” i bullerutredningen med Driftsfall 1–

11 i bilagan eller är dessa illustrationer av en mer principiell natur? 

Bolagets komplettering:  

De angivna förutsättningar som anges i rapporten är dels vilken typ av maskiner 

som används som beskrivs under punkt 7.1 i utredningen samt de bullerskydd-

ande åtgärder som beskrivs för respektive driftsfall under punkt 7.2–7.4. I bila-

gorna 1–9 redovisas var ljudkällorna är placerade och utbredningen på skärmåt-

gärder för respektive beräkningsfall tillsammans med bullerspridningen till om-

givningen. 
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C.11 Ljudeffekten på omgivningen förutsätts minska i takt med att brytverksam-

heten sker på lägre nivå. Hur stort berguttag antas krävas innan verksam-

heten sänks från +102 till +75 samt hur många år förväntas det ta, under nor-

mal produktion, innan denna sänkning skett? 

Bolagets komplettering:  

Det bedöms ta 1–3 år innan brytning når ner till slutlig täktbotten (+75 m). Där-

efter bedöms det ta ytterligare 2–4 år för att tillräckliga ytor finns på täktbotten 

för att rymma krossverk och andra maskiner. Osäkerheten om tider består till 

stor del på efterfrågan av ballast på marknaden och hur stora mängder som leve-

reras. 

C.12 Hur lång tid förväntas etableringsprocessen ta innan bergbrytning påbörjas? 

Bolagets komplettering:  

En något större yta kommer sannolikt att behöva avbanas innan spräng-

ning/krossning kan påbörjas. Bergbrytning avses dock påbörjas relativt fort, 

sannolikt efter ca 2–4 månader. 

C.13 Det saknas uppgift om förutsedd ljudeffekt på bullerpunkterna under etable-

ringsskedet, detta bör redovisas. 

Bolagets komplettering:  

Under etableringsskedet sker borrning, avbaning, lastning och hantering av jord 

och bergmassor. Eftersom ingen krossning, sortering eller skutknackning pågår i 

detta skede blir bullret från etableringsfasen betydligt lägre och beräknas som 

mest uppgå till 47 dBA vid BP7 och mellan 41–45 dB för övriga beräkningspunk-

ter. 

C.14 Hur stor skillnad i ljudeffekt för omgivande bullerpunkter, uttryckt i ekvivalent 

ljudnivå, kan verksamheten ge upphov till vid olika normalt fluktuerande luft-

tryck? 

Bolagets komplettering:  

Ljudtryck varierar kring ett jämviktsläge som utgörs av det normala lufttrycket. 

När ljudet ökar i nivå ökar amplituden på svängningarna runt jämnviktsläget. 

En ändring eller fluktuation i det normala lufttrycket innebär att ljudet varierar 

runt ett annat jämnviktsläge, men påverkar inte själva amplituden. Detta inne-

bär att de ekvivalenta ljudnivåerna blir oförändrade. 
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D. Bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen Östergötland (aktbilaga 9) 

D.1 Länsstyrelsen Östergötland anser att ansökningshandlingarna ska komplette-

ras med en utredning om förekomst av groddjur inom det tänka verksamhets-

området. Behoven av en sådan utredning har påtalats av naturmiljökonsulten 

Calluna AB och framfördes också av Länsstyrelsen under samrådet. Länssty-

relsen bedömer att en utredning om förekomst av groddjur i det aktuella områ-

det är en förutsättning för att kunna säkerställa att verksamheten inte utlöser 

förbuden i artskyddsförordningen och om verksamheten uppfyller kraven på 

lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

Bolagets komplettering: 

Bolaget har låtit Calluna AB genomföra en artinventering, rapporten från 2020-

09-15 bifogas, Bilaga 1. 

Inom ramen för inventeringen eftersöktes fem groddjursarter: vanlig groda, 

åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander och större vattensalaman-

der. Några andra arter bedömdes inte vara aktuella att hitta.  

Av rapporten framgår att mindre vattensalamander noterades på en plats inom 

det blivande verksamhetsområdet – ett vattenfyllt traktorspår ganska centralt i 

området. Mindre vattensalamander noterades även i en damm strax utanför 

verksamhetsområdet, i den nordöstra delen av skogen. Callunas slutsats är att 

området troligen inte är så viktigt för groddjur, främst för att det är ont om 

lekvatten, och de som finns är antingen för små (temporära och inte fungerande 

alla år) eller för beskuggade. Oaktat detta ansöker Bolaget, som framgår ovan, 

om dispens från artskyddsförordningen på grund av verksamheten eventuell 

står i strid med förbuden i 6 § artskyddsförordningen. 

D.2 Inom det tänkta verksamhetsområdet har det identifierats ett större antal bio-

topskyddade objekt som kommer att behöva tas bort eller i varje fall skadas på 

ett sådant sätt att det åtgår dispens enligt bestämmelserna i 7 kap. 11 § miljö-

balken. Länsstyrelsen noterar att ansökningshandlingarna översiktligt beskri-

ver de olika biotopskyddade objekten och inte närmare redogör för deras utse-

ende och naturvärden. Mot bakgrund av avsaknaden av sådana uppgifter blir 

det svårt att göra avvägningen mellan åtgärdens skada på naturmiljön och 

tyngden i de skäl som föranleder skadan. Länsstyrelsen anser därför att kom-

pletterande utredningar genomförs i syfte att närmare beskriva varje biotop-

skyddat objekt som berörs med avseende på deras utseende, kvalitet och före-

kommande naturvärden. 



 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

S
W

4
0
8
0
7
3
0
1
/1

 

Bolagets komplettering:  

Vid naturvärdesinventeringen som utfördes av Calluna AB under sommaren 

2019 registrerades totalt 18 biotopskyddade objekt enligt 7 kap 11 § miljöbalken. 

Av rapporten framgår att objekten utgörs av 13 odlingsrösen/åkerholmar, fyra 

diken och ett småvatten (se karta i figur 3). Tre diken och ett odlingsröse ligger i 

anslutning till verksamhetsområdets gräns och småvattnet ligger inom bryt-

området (se figur 5.7.1.2 i MKB:n). Övriga biotopskyddsobjekt berörs inte fysiskt 

av ansökt verksamhet.  

Ett av odlingsrösena når upp till en klassning enligt standarden för naturinven-

tering. Det är stort, solexponerat och har stora block med gott om små och stora 

skrymslen. Det är potentiellt värdefullt för häckande fåglar samt som boplats, 

gömställe och övervintringsplats för olika smådjur (se ytterligare beskrivning i 

naturvärdesinventeringen, bilaga 2). Odlingsröset kommer att sparas eller ersät-

tas med en motsvarande biotop.  

Vid inventeringen 2019 konstaterades att mängden vatten i småvattnet var liten 

och att det förmodligen inte fanns tillräckligt mycket vatten för groddjurslek, 

men lokalen ansågs vara värd att undersöka. Diket i den nordöstra delen av in-

venteringsområdet bedömdes ha likande värde. Övriga diken bedöms ha låga bi-

otopkvaliteter ur ett groddjursperspektiv men möjligen kunna fungera som 

spridningskorridor.  

I samband med artinventeringen 2020 undersöktes småvattnet på nytt. Då note-

rades inga groddjur och vatten saknades nästan helt. Även dikena inventerades 

på nytt och beskrevs mer utförligt (se tabell 5 i artinventeringen). Samtliga diken 

saknade vatten vid inventeringstillfället och bedömdes vara av begränsat värde 

för groddjur. 

En sammanställning av samtliga 18 biotopskyddade objekt bifogas, se Bilaga 7. 

D.3 En relativt stor betesmark med höga naturvärden ingår i norra delen av det 

tänkta verksamhetsområdet. Även om inte hela betesmarken avses i ianspråk-

tas som täktområde finns det behov av att utreda hur den förändrade markan-

vändningen i närområdet påverkar arronderingen och möjligheterna till fort-

satt betesdrift i området. 

Bolagets komplettering:  

Callunas naturvärdesinventering 2019 visade att betesmarken i norra delen av 

inventeringsområdet (objekt 1) hyser höga naturvärden, naturvärdesklass 2. 
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Ingen del av detta område kommer att ingå i verksamhetsområdet. De viktigaste 

naturvärdena i området bedömdes utgöras av just betesmarkerna och Callunas 

rekommendation var att dessa skulle undantas en exploatering varför Bolaget 

helt har valt att anpassa den ansökta verksamheten så att ingen del av den norra 

betesmarken exploateras. Betesmarken bedöms inte vara grundvattenberoende 

varför den inte bedöms påverkas av grundvattenavsänkning. Förutsättningarna 

för fortsatt betesdrift blir därför oförändrade och bedöms fortsatt goda.  

E. Trafikverket (aktbilaga 7) 

Bolaget noterar att Trafikverket bedömer att till ansökan bifogad trafiklösning 

motsvarar de krav som Trafikverket ställt tidigare i processen.  
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Sammanfattning 

Fåglar 
Sammanlagt	35	fågelarter	noterades	vid	inventeringen	(se	tabell	1).	Flera	av	dessa	hör	till	våra	
vanligaste	fåglar,	till	exempel	bofink,	lövsångare	och	rödhake.	

Elva	naturvårdsintressanta	arter	noterades	i	den	del	av	skogen	som	ligger	inom	det	kommande	
verksamhetsområdet	eller	områden	som	på	annat	sätt	kan	komma	att	påverka	fåglarna.	De	elva	
fågelarterna	var	(aktuell	rödlistning	enligt	Artdatabanken,	(2020)	inom	parentes):	björktrast	
(NT),	buskskvätta	(NT),	grönsångare	(NT),	gulsparv	(NT),	hämpling,	järnsparv,	kråka	(NT),	
kungsfågel,	rödvingetrast	(NT),	trädpiplärka	och	törnsångare.	Alla	arterna	omfattas	av	
Artskyddsförordningens	4§.	Dessa	arter	presenteras	i	tabell	3.	

Sex	fågelarter	noterades	bara	i	betesmarkerna	i	norr	och	nordväst,	delar	som	från	början	ingick	i	
inventeringsområdet	men	som	sedan	inte	var	aktuellt	för	någon	form	av	exploatering,	men	
möjligen	påverkan	i	form	av	buller,	vibrationer	eller	damm.	Dessa	arter	var	(aktuell	rödlistning	
enligt	Artdatabanken,	(2020)	inom	parentes):	rapphöna	(NT),	stare	(VU),	stenskvätta,	sånglärka,	
trädlärka	och	ängspiplärka.	Alla	arterna	omfattas	av	Artskyddsförordningens	4§.	Trädlärkan	
omfattas	dessutom	av	Fågeldirektivet,	bilaga	1,	vilket	innebär	att	arten	omfattas	av	Sveriges	
åtaganden	för	EU-nätverket	Natura	2000.	Fågelarterna	i	betesmarken	presenteras	i	tabell	2	och	
3.	

Groddjur 
Inom	det	blivande	verksamhetsområdet	noterades	en	art	groddjur,	mindre	vattensalamander,	
på	en	plats	–	ett	vattenfyllt	traktorspår	ganska	centralt	i	området.		

Mindre	vattensalamander	noterades	även	i	en	damm	strax	utanför	det	blivande	
verksamhetsområdet,	i	den	nordöstra	delen	av	skogen	(se	figur	8).	

Bakgrund 
SVEVIA	undersöker	möjligheterna	att	öppna	upp	en	bergtäkt	i	ett	område	strax	söder	om	
Dömestorp	i	Linköpings	kommun.	

	

Figur 1. Läget för Dömestorp i förhållande till 
Linköping. 
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Det	för	ansökan	om	täktverksamhet	aktuella	området	består	av	en	flack	bergklack	som	tidigare	
till	stor	del	varit	betesmark	men	som	nu	är	planterad	med	gran	och	tall.	Planteringarna	har	en	
ålder	på	ca	30	år.	I	den	södra	delen	av	inventeringsområdet	finns	ett	kalhygge	samt	små	ytor	
produktionsskog	av	gran	med	en	ålder	på	ca	60	år.	Några	mindre	ytor	med	äldre	tallbestånd,	ca	
120	år,	finns	också	i	den	södra	delen.	

År	2019	genomfördes	en	naturvärdesinventering	som	visade	att	de	främsta	naturvärdena	var	
naturbetesmarkerna	norr	och	nordväst	om	inventeringsområdet	(se	figur	2).	Även	söder	om	
skogsområdet	finns	fragment	av	naturbetesmark.	Förutom	att	naturbetesmarken	har	ett	värde	i	
sig	(biotopvärde)	finns	också	ett	antal	arter	(artvärde)	som	höjder	det	sammanlagda	
naturvärdet.	Bland	arterna	i	naturbetesmarkerna	kan	flera	hävdgynnade	arter	nämnas,	bland	
annat	den	rödlistade	ängsskäran,	samt	flera	fågelarter	knutna	till	den	här	typen	av	öppna	
marker,	till	exempel	sånglärka,	ängspiplärka	och	trädlärka.	Under	processens	gång	har	dock	alla	
typer	av	exploatering	i	betesmarkerna	valts	bort.	

Andra	naturvärden	i	området	är	ett	par	mindre	områden	med	äldre	tallbestånd,	några	äldre	träd	
i	den	östra	kanten,	några	småvatten	samt	diken	och	odlingsrösen	som	faller	under	det	generella	
biotopskyddet.	

	
Figur 2. Resultatet av naturvärdesinventeringen 2019. Under processens gång har man kommit fram till att 
naturvärdesobjekt 1, 2 och 3 inte kommer att direkt påverkas av någon exploatering. 
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Inventeringsområdet 
Det	område	som	blev	aktuellt	för	inventering	av	fåglar	och	groddjur	består	till	allra	största	delen	
av	skogsmark,	områden	med	gammal	betesmark	som	nu	är	planterad	med	30-50	årig	gran	eller	
tall.	I	de	sydvästra	och	de	sydöstra	delarna	samt	i	väster	finns	föryngringsytor	med	små	
barrplantor.	Längs	i	söder	finns	en	mindre	yta	med	kulturbeten,	och	i	denna	fragment	av	
naturbetesmark.		

Under	processens	gång	utkristalliserade	sig	ett	mindre	område	för	ansökan	om	täktverksamhet,	
se	de	yttre	röda	linjerna	i	kartorna	i	figurerna	3-8.	Inventeringarna	av	fåglar	och	groddjur	
slutfördes	dock	efter	de	ursprungliga	gränserna.	

Metodbeskrivningar 

Fåglar 
Häckfåglar	inventerades	med	hjälp	av	revirkartering,	där	metoden	i	huvudsak	följer	
Naturvårdsverket	(2012).	I	stället	för	pappersprotokoll	lades	observationer	in	i	en	läsplatta.	Om	
inget	annat	noterades	var	observationen	av	en	revirmarkerande	(sjungande)	hane.	Så	länge	
arten	är	vanlig	och	förväntad	i	biotopen	har	observationen	graderats	som	”trolig	häckning”.	Om	
några	andra	förhållanden	kunde	tänkas	har	detta	noterats,	t.ex.	om	det	handlade	om	en	
överflygande	fågel,	eller	om	man	av	goda	skäl	kunde	anta	att	det	handlade	om	rastande	fåglar	
under	flyttning.			

Linjerna	i	inventeringsområdet	lades	in	i	ArcGIS,	i	öst-västlig	riktning	med	ett	avstånd	på	100	m	
mellan	linjerna.	När	inventeraren	tog	sig	fram	i	skogen	noterades	revirhävdande	fåglar	(oftast	
sjungande	hanar)	50	m	på	var	sida	om	linjen.	På	så	vis	täcktes	hela	området	in.	Transekterna	
kan	se	på	kartorna	3-5.	

Linjetaxeringen	genomfördes	10	april,	12	maj	och	29	maj	2020.	

Nattsjungande	fåglar	undersöktes	genom	att	stigen	i	nord-sydlig	riktning	i	skogsområdet	
inventerades.	Stigen	kan	anas	som	en	ljus	linje	på	kartorna	i	figurerna	3-8.	Därefter	inventerades	
det	västra	brynet	från	söder	till	norr,	och	inventeringen	av	nattsångare	avslutades	genom	att	det	
östra	brynet	inventerades	från	norr	till	söder.	Fågelindividerna	lades	in	som	punkter	på	samma	
sätt	som	vid	linjetaxeringen.	

Besök	för	inventering	av	nattsjungande	fåglar	genomfördes	29	maj	och	2	juni	2020.	

Dagaktiva	rovfåglar,	främst	bivråk	och	röd	glada,	inventerades	efter	genomförd	linjetaxering.	
Detta	gjordes	genom	att	gå	en	bit	från	brynet	väster,	öster	och	söder	om	skogsområdet	och	
spana	in	mot	skogen,	samt	genom	en	observationsplats	uppe	vid	gården	där	man	hade	en	ganska	
bra	utsikt	över	skogsområdet.	

Besök	för	inventering	av	dagaktiva	rovfåglar	genomfördes	12	maj	och	29	maj	samt	kring	
middagstid	den	2	juni.	

Alla	inventeringsbesök	genomfördes	av	Håkan	Andersson,	Calluna	AB.	

Groddjur 
Groddjur	inventerades	genom	visuellt	eftersök	i	vattenmiljöer	som	noterades	vid	
naturvärdesinventeringen	2019.	Ytterligare	några	småvatten	inventerades	som	inte	föll	ut	vid	
naturvärdesinventeringen,	främst	för	att	miljön	bedömdes	som	ointressant	2019.		
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Den	visuella	eftersöket	kompletterades	med	provtagning	av	vatten	för	analys	av	eDNA.	Metoden	
innebär	att	man	samlar	in	ca	en	liter	vatten	i	rena	behållare.	Vätskan	fryses	ner	och	skickas	till	
Centrum	för	Genetisk	Identifiering	(CGI)	på	Naturhistoriska	Riksmuséet.	Alla	organismer	lämnar	
efter	sig	DNA-spår,	till	exempel	i	hudceller,	spillning,	urin,	svett,	könsceller	och	saliv.	Genom	att	
analysera	spår	av	specifika	arter	kan	man	få	reda	på	om	dessa	arter	har	vistats	i	vattnet.	Med	
tiden	försvinner	DNAt	(bryts	ner)	vilket	innebär	att	man	bör	ta	vattenproverna	inom	två	veckor	
efter	att	djuren	vistats	i	vattnet.	När	det	gäller	groddjur	är	det	i	praktiken	en	ganska	väl	
definierad	tidsrymd	då	det	är	optimalt	att	ta	vattenproverna.	I	det	här	fallet	är	det	fem	arter	som	
eftersökts:	vanlig	groda,	åkergroda,	vanlig	padda,	mindre	vattensalamander	och	större	
vattensalamander.	Några	andra	arter	är	det	inte	aktuellt	att	hitta	i	denna	del	av	landet.		

Inventering	i	fält	och	provtagning	genomfördes	den	21	april	2020	av	Mattias	Stahre,	Calluna	AB.	
Analys	av	eDNA	genomfördes	på	Centrum	för	Genetisk	Identifiering	(CGI)	på	Naturhistoriska	
Riksmuséet,	där	Niclas	Gyllenstrand	var	kontaktperson.	

Resultat 

Fåglar 
Vid	linjetaxeringen	i	skogsområdet	noterades	29	arter.	Ytterligare	sex	arter	noterades	i	
åkerlandskapet	och	i	betesmarker	på	väg	till	och	från	inventeringsområdet	i	skogen.	En	art,	
morkulla,	tillkom	vid	kvälls-	och	nattbesöken	i	området.	Inga	ytterligare	arter	tillkom	vid	
spaning	efter	rovfåglar.	

Följande	fågelarter	noterades	i	skogsområdet:	

Tabell 1. Fågelarter som noterades i skogsområdet söder om Dömestorp vid inventeringar 2020. 

Björktrast Koltrast Rödhake 

Bofink Korp** Rödvingetrast 

Buskskvätta Kråka Större hackspett 

Dubbeltrast Kungsfågel Svarthätta 

Gransångare* Lövsångare Svartmes 

Grönsångare Mindre korsnäbb Talgoxe 

Gulsparv Morkulla Taltrast 

Gärdsmyg Nötskrika Trädgårdssångare 

Hämpling Nötväcka Trädpiplärka 

Järnsparv Ringduva Törnsångare 

* = sydlig gransångare; ** = endast överflygande 

Följande	fågelarter	noterades	strax	utanför	skogsområdet,	på	åker-	eller	betesmark:	

Tabell 2: Fågelarter som noterades strax utanför skogsområdet, på åker- eller betesmark, söder om Dömestorp 
vid inventeringar 2020. 

Rapphöna Stenskvätta Trädlärka 

Stare*** Sånglärka Ängspiplärka 

*** = endast födosökande 
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Vissa	fågelarter	har	lite	större	juridisk	tyngd	än	andra.	Dessa	beskrivs	i	tabellen	nedan.	Läget	för	
de	olika	reviren	kan	ses	på	kartorna	i	figur	3-8.	

Tabell 3: De mest naturvårdsintressanta fågelarterna som noterades vid inventeringen söder om Dömestorp, 
2020. Rödlistning enligt aktuell rödlista (ArtDatabanken 2020), artskyddsförordningen enligt (Sveriges riksdag 
2007), minskade arter enligt (Naturvårdsverket 2013), prioriterad art enligt Skogsstyrelsen (2017), biologi enligt 
SLU:s Artfakta (SLU Artdatabanken 2020), om inte annat anges. 

Svenskt och  
vetenskapligt namn 

Fågeldirektivet 
Rödlistning 
Artskyddsförordningen 
Minskande arter 

Biologi 

Björktrast  
Turdus pilaris 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Artskyddsförordningen 4 § 

Häckar i skogar, ofta i anslutning till odlad mark, i 
parker och i trädgårdar. Födan består av 
daggmaskar, insekter och snäckor, höst- och 
vintertid också bär av t.ex. oxel och rönnbär. En 
del av populationen är flyttfåglar medan andra 
stannar i Sverige. 
I denna inventering bedöms skogsområdet hysa 
ett eller två revir.  

Buskskvätta 
Saxicola rubetra 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Artskyddsförordningen 4 § 
Minskande art  

Häckar i en lång rad biotoper på öppen mark, som 
jordbruksmark, kalhyggen, hedar och glest 
bevuxna myrar. Dikesrenar, i kanten på 
betesmarker eller i anslutning till trädbevuxna 
åkerholmar är exempel på häckplatser. Den 
gynnas av upphört bete men missgynnas när 
igenväxningen har gått för långt. Viktiga aspekter i 
reviret är avsaknad av trädskikt eller bara ett glest 
trädskikt, variation av tät och glesare vegetation 
samt tillgång till utsiktsposter för sång och 
födosökande. Födan består av insekter. Flyttfågel. 
Påtaglig minskning de senaste 30 åren (Ottosson 
et al. 2012). 
Orsakerna till nedgången är inte helt klarlagda. 
Hotfaktorer är bl.a. igenläggning av öppna diken, 
minskad areal åkerrenar, vegetationsförändringar i 
kantzoner (bl.a. eutrofiering), en allmän avveckling 
av småskaliga landskap (mellanbygd), 
polarisering av landskapet mot renodlad skogs- 
eller jordbruksbygd, färre betesdjur, minskad 
tillgång på insekter i jordbrukslandskapet, 
nedläggning av jordbruksmark (gynnsamt under 
en period men på sikt starkt negativt) samt 
tidigarelagd slåtter. 
I denna inventering ett revir i betesmarken längst i 
söder. 

Grönsångare 
Phylloscopus sibilatrix 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Artskyddsförordningen 4 § 

Häckar i högstammig skog, främst lövskog men 
även granskog, i regel utan kraftigare 
undervegetation. Födan består av insekter. 
Flyttfågel. 
I denna inventering ett par revir i lite mer 
högstammig skog i den sydvästra delen av 
området. 
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Gulsparv 
Emberiza citrinella 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Artskyddsförordningen 4 § 
Minskande art 

Häckar i olika typer av öppna miljöer med inslag 
av träd och buskar, främst i anslutning till 
jordbruksmark. Även hyggen och 
kraftledningsgator fungerar som häckplatser. 
Födan består hos vuxna fåglar av frön och 
växtdelar. Ungarna matas med insekter. 
Stannfågel. 
Minskning 2005-2014 ca 40%. 
I denna inventering ett revir i äldre hygge i den 
sydvästra delen. 

Hämpling 
Linaria cannabina 

Artskyddsförordningen 4 § 
 

Häckar främst i kulturlandskapet, främst torra, 
solbelysta, buskrika betesmarker, men även 
trädgårdar, granplanteringar och skogsbryn i 
anslutning till jordbruksmark. Vuxna fåglar lever 
främst av gräs- och ogräsfrön. Även ungarna föds 
till stor del upp av frön även om enstaka småkryp 
också slinker ner. Flyttfågel. 
I denna inventering ett revir i den nordöstra delen 
av skogen. 

Järnsparv 
Prunella modularis 

Artskyddsförordningen 4 § 
Minskande art 

Häckar i många olika typer av miljöer, t.ex. löv- 
och barrskog, buskage och dungar i 
jordbrukslandskapet, trädgårdar och parker. En 
favoritmiljö är skogsmark med stort inslag av unga 
granar, t.ex. granplanteringar. Födan består 
främst av insekter men även en del frukter och 
frön. Flyttfågel, men enstaka fåglar övervintrar i 
södra Sverige. 
Kraftig minskning 1980-2000, därefter stabilisering 
för att numera möjligen öka något igen (Ottosson 
et al. 2012). 
Arten missgynnas när täta buskage röjs bort i 
skogsmark, på hyggen och i kantzoner.  

Kråka 
Corvus corone 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Artskyddsförordningen 4 § 
Minskande art 

Häckar främst i anslutning till odlad mark. Arten är 
allätare som äter många olika småkryp, men 
också mindre däggdjur, växtdelar och kadaver. 
Främst stannfågel. 
Arten har minskat i antal de senaste 30 åren 
(Ottosson et al. 2012). 
Eftersom arten främst förekommer i eller i 
anslutning till jordbruksmark är det till stora delar 
samma faktorer som missgynnar en lång rad 
andra arter som också missgynnar kråkan, bl.a. 
polarisering av landskapet mot renodlad skogs- 
eller jordbruksbygd, minskat antal insekter som i 
sin tur ger en minskad mängd fåglar och andra 
små ryggradsdjur (kråkans bytesdjur). En ökning 
av korp missgynnar kråkan (dels genom 
konkurrens men också att kråkan fungerar som 
bytesdjur för korp). 
I denna inventering troligen ett revir i den norra 
delen av skogsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 



Artinventeringar i Dömestorp / Fåglar, groddjur och reptiler  

	

 10 

Kungsfågel 
Regulus regulus 

Artskyddsförordningen 4 § 
 

Helt knuten till barrskog, främst granskog och 
blandskog med gran. Andelen gran i en blandskog 
behöver inte vara stort för att hysa ett par 
kungsfåglar. Födan utgörs av insekter. En stor del 
av populationen är stannfåglar. 
Orsakerna till artens tillbakagång är inte känd. 
Arten har tidigare inte uppmärksammats som 
särskilt känslig vad gäller skogsbruk. Tänkbara 
orsaker kan vara minskad mängd lämpliga miljöer, 
t.ex. omvandling av granskogar med varierad 
beståndsstruktur till täta granplanteringar. 
Flera revir spridda i skogsområdet. 

Rapphöna 
Perdix perdix 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Artskyddsförordningen 4 § 

Knuten till det öppna kulturlandskapet. Bon 
anläggs i täta odlingsgrödor eller utefter väg- och 
dikeskanter samt under häckar eller snår. Vuxna 
fåglar lever av vegetabilier, kycklingar till stor del 
av insekter. Stannfågel som sällan förflyttar sig 
längre bort än 2-3 km från sitt revir. 
Arten har visat upp en mycket stark tillbakagång, 
upp till 90 % i vissa områden. Orsakerna är 
liknande för många av jordbrukslandskapets 
fåglar, t.ex. pesticidanvändning, ändrade 
växtföljder och skördetider, större skördeenheter, 
minskad mängd insekter och utarmning av 
insektsfaunan orsakad av ogräsbekämpning, 
användning av långtidsverkande, icka specifika 
bekämpningsmedel för insekter som slår ut 
många olika insekter. Förekomst av denna art 
visar därför på ett sunt jordbruk. 
Fyra rapphöns uppstötta från åkermark i 
anslutning till vägen norr om skogsområdet, 
möjligen två fåglar som stöttes två gånger. 

Rödvingetrast 
Turdus iliacus 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Artskyddsförordningen 4 § 

Häckar i skogsmark. Lever främst på daggmask, 
snäckor och insekter men också frukter, t.ex. 
rönnbär. Flyttfågel. 
Ett revir i den södra delen av skogsområdet. 
Större flock rastande i betesmarker väster om 
skogsområdet vid aprilbesöket. 

Stare 
Sturnus vulgaris 

Rödlistad Sårbar (VU) 
Artskyddsförordningen 4 § 
Minskande art 

Häckar i anslutning till jordbrukslandskap men 
även i tätorter och andra typer av öppna marker. 
Under häckningstid är staren för födosök helt 
beroende av öppna gräsmarker med kortvuxet 
fältskikt, helst betesmarker men även kultiverade 
betesmarker. Gräsmattor, vägkanter och nysådda 
åkrar är andra typer av miljöer som besöks. Födan 
utgörs av insekter, insektslarver och maskar. Bo 
anläggs i befintliga håligheter, t.ex. gamla bohål 
av hackspettar, i holkar eller under tegelpannor. 
Häckmiljöer kan vara alléer, dungar, skogsbryn, 
gårdsmiljöer eller parker. I huvudsak flyttfågel.  
Mellan 1975 och 1998 en halvering av de svenska 
stammen. Mellan 1998 och 2013 har ytterligare 
40-50% av alla starar försvunnit. 
Igenplantering av betesmarker eller upphörd hävd 
av betesdjur är allvarliga hot, liksom för lågt 
betestryck med påföljande igenväxning. Även ett 
ensidigt lantbruk med inriktning på en eller några 
få grödor missgynnar staren. 
I denna inventering endast noterad som 
födosökande i betesmarken norr om 
skogsområdet. 
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Stenskvätta 
Oenanthe oenanthe 

Artskyddsförordningen 4 § Knuten till öppna miljöer med kort markvegetation, 
t.ex. naturbetesmarker, åkermark, steniga öar i 
havsbandet och kalfjäll. Förekomst av håligheter i 
t.ex. stenmurar och rösen är en förutsättning. 
Födan består av olika småkryp. Flyttfågel. 
De främsta hoten är olika faktorer i 
jordbrukslandskapet, t.ex. upphörd betesdrift, 
ökad omfattning av vall, permanent tätvuxna 
trädor, trädplantering, ohävd i åkermark, ökad 
intensifiering i odlingslandskapet, färre 
åkerkantzoner samt färre restbiotoper (t.ex. 
steniga åkerholmar). 
I denna inventering ett revir i betesmarken norr 
om skogen. 

Sånglärka 
Alauda arvensis 

Artskyddsförordningen 4 § Häckar främst på åkermark, men även på andra 
typer av öppna miljöer, t.ex. mossar, hedar och 
alvar. Den undviker kantzoner mot skog och 
bebyggelse. Födan består främst av insekter och 
andra småkryp, men också frön och andra 
växtdelar. I huvudsak flyttfågel. 
De viktigaste hoten är olika förändringar i 
jordbrukslandskapet, t.ex. ökad areal höstsådd, 
intensifierad gräsmarksskötsel och minskad 
diversitet av grödor. Upphört jordbruk och 
igenväxning är andra allvarliga hot. 
I denna inventering flera revir över åker- och 
betesmarker runt skogsområdet. 

Trädlärka 
Lullula arborea 

Fågeldirektivet, bilaga 1 
Artskyddsförordningen 4 § 
Prioriterad art i 
Skogsvårdslagen 

Häckar i varma, torra och soliga miljöer med gles 
förekomst av träd. Tallhedar, hyggen med 
lämnande fröträd, glesa skogsplanteringar, större 
hällmarksområden, sandtäkter, torra 
naturbetesmarker, ljunghedar och brandfält är 
exempel på livsmiljöer. Födan består av insekter 
och frön. Flyttfågel. 
Det allvarligaste hotet är främst att skogarna i 
dagens landskap är tätare än förr, med 
igenväxning i områden som tidigare betades. 
I denna inventering noterad söder och väster om 
skogsområdet, i betesmarker med ett glest 
trädskikt. 

Trädpiplärka 
Anthus trivialis 

Artskyddsförordningen 4 § 
Minskande art 

Häckar i öppen skogsmark, men även på hyggen. 
Födan består främst av insekter men även en del 
frön. Flyttfågel. 
Minskande de senaste 30 åren men denna trend 
har klingat av och antalet har stabiliserats det 
senaste decenniet (Ottosson et al. 2012). 
I denna inventering ca fem revir, främst i kanterna 
på skogsområdet. 

Törnsångare 
Sylvia communis 

Artskyddsförordningen 4 § 
 

Häckar i busksnår och skogsbryn. Födan består 
av insekter. Flyttfågel. 
I denna inventering ett revir i ett mindre snår i den 
södra delen. 
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Ängspiplärka 
Anthus pratensis 

Artskyddsförordningen 4 § 
 

Främst knuten till fuktiga-friska gräsmarker och 
fukthedar, t.ex. betesmarker, högmossar, 
alvarmark och strandängar. 
Orsaken till minskningen de senaste decennierna 
är okänd. Förändringar i jordbrukslandskapet är 
troligen en viktig del, t.ex. igenplantering eller 
igenväxning av öppna marker, uppodling eller 
kultivering av betesmarker, ökad dränering och 
övriga faktorer i ett alltmer intensifierats 
jordbrukslandskap är exempel på hot. 
I denna inventering några par i betesmarkerna 
norr och nordväst om skogsområdet. 
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Figur 3. Resultat av fågelinventeringen 2020. De transekter som inventerades framgår som streckade, vita linjer. 
De mest intressanta fynden redovisas, på denna kartbild björktrast, buskskvätta, rödvingetrast och trädpiplärka. 
Observera att den inre röda polygonen är brytområde och den yttre röda polygonen är verksamhetsområde. 
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Figur 4. Resultat av fågelinventeringen 2020. De transekter som inventerades framgår som streckade, vita linjer. 
De mest intressanta fynden redovisas, på denna kartbild gulsparv, hämpling, kråka och kungsfågel. Lägg märke 
till att de olika inventeringsbesöken har olika färg och att de två punkterna för gulsparv i den västra delen med 
största sannolikhet är ett och samma revir. Inre röd polygon brytområde, yttre röd polygonen 
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verksamhetsområde.

 

Figur 5. Resultat av fågelinventeringen 2020. De transekter som inventerades framgår som streckade, vita linjer. 
De mest intressanta fynden redovisas, på denna kartbild grönsångare, järnsparv och törnsångare. Observera att 
den inre röda polygonen är brytområde och den yttre röda polygonen är verksamhetsområde. 
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Figur 6. Resultat av fågelinventeringen 2020. Kartan visar fågelarter noterade i betesmarkna utanför det område 
som är aktuellt för utredning. De mest intressanta fynden redovisas, på denna kartbild rapphöna, stenskvätta och 
sånglärka. Observera att den inre röda polygonen är brytområde och den yttre röda polygonen är 
verksamhetsområde. 
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Figur 7. Resultat av fågelinventeringen 2020. Kartan visar fågelarter noterade i betesmarkna utanför det område 
som är aktuellt för utredning. De mest intressanta fynden redovisas, på denna kartbild stare, trädlärka och 
ängspiplärka. Observera att den inre röda polygonen är brytområde och den yttre röda polygonen är 
verksamhetsområde. 
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Fåglar noterade på Artportalen under 2020 
Under	och	strax	efter	inventeringen	har	en	del	fågelfynd	rapporterats	från	området	och	som	är	
värda	att	notera.	Dessa	fynd	sammanfattas	i	tabell	4	nedan.	

Tabell 4: Artfynd av fåglar inrapporterade på Artportalen under och strax efter fågelinventeringen 2020. Biologi 
enligt respektive arts faktablad på den digitala rödlistan. 

Svenskt och  
vetenskapligt namn 

Fågeldirektivet 
Rödlistning 
Artskyddsförordningen 
Minskande arter 

Biologi 

Blå kärrhök  
Circus cyaneus 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Fågeldirektivet 
Artskyddsförordningen 4 § 
Prioriterad art i 
Skogsvårdslagen 
Skyddsklass 3 

Häckar främst i lågvuxen, tät vegatation på på 
olika typer av öppen mark, t.ex. myrar, hyggen, 
kraftledningsgator, kärr, hedar, vassjöar, unga 
barrskogsplanteringar, vide- och björksnår samt 
sädesfält. Häckar främst i Norrland, tidigare även i 
Syd- och Mellansverige, sista häckningen här i 
Hornborgasjön i mitten av 1990-talet. Har minskat 
markant i Sverige, nu ca 800 par. Drar förbi 
Sydsverige vår och höst, vissa fåglar övervintrar i 
Sydsverige. 
 
Noterad födosökande över fälten mellan 
Dömestorp och Orlunda, alltså en bit norr om det 
blivande verksamhetsområdet, i juli 2020. Även 
noterad från närområdet år 2019. 

Fjällvråk 
Buteo lagopus 

Rödlistad Nära hotad (NT) 
Fågeldirektivet 
Artskyddsförordningen 4 § 
Prioriterad art i 
Skogsvårdslagen 
Skyddsklass 3 

Häckar främst i gränslandet mellan fjällbjörkskog 
och kalfjället, men även i skogslandet i området 
med omväxlande skog, myrar, hyggen och 
jordbruksmark. Häckfågel från västra Hälsingland 
och Medelpad upp till Torne lappmark, vissa år 
även ut mot kusten i Norrland. Drar förbi 
Sydsverige vår och höst, vissa fåglar övervintrar i 
Sydsverige. 
Noterad vid flera tillfällen i mars 2020 strax norr 
om Dömestorp, möjligen samma fågel vid 
samtliga tillfällen. Även noterad i trakten under 
vinterhalvåret 2016-2019. 

Röd glada 
Milvus milvus 

Fågeldirektivet 
Artskyddsförordningen 4 § 
Prioriterad art i 
Skogsvårdslagen 
Skyddsklass 3 

Häckar i omväxlande landskap med mosaik av 
öppna marker och skogar, gärna i närheten av 
vatten. Häckar främst i Skåne, där arten ökat 
starkt, på senare år längre norrut och sedan ett 
par decennier med några par i Östergötland. 
Noterad i några sensommarfynd, lite oprecist 
noterat som Dömestorp, Skeda kyrka. Även 
spridda fynd i trakten mellan 2015 och 2019. 

	

Två	av	arterna,	blå	kärrhök	och	fjällvråk,	är	norrlandsfåglar	som	visar	sig	i	den	här	delen	av	
landet	under	sträcket	och	ibland	övervintrande.	Båda	de	nämnda	arterna	är	knutna	till	öppen	
mark	för	födosök.	Röd	glada	är	en	art	som	etablerat	sig	i	Östergötland	de	senaste	tjugo	åren.	
Denna	art	har	särskilt	eftersökts	i	denna	fågelinventering	men	inte	noterats	som	häckfågel	i	det	
blivande	verksamhetsområdet.		

Andra	skyddsvärda	fågelarter	som	tidigare	år	noterats	i	trakten	är	kornknarr	och	vaktel.	Båda	
arterna	har	noterats	i	trakten	kring	Dömestorp	tidigare	år,	men	gav	sig	inte	tillkänna	under	
inventeringen	2020.	De	senaste	fynden	av	vaktel	gjordes	2013,	och	motsvarande	år	för	
kornknarr	är	2014.	Både	kornknarr	och	vaktel	är	knutna	till	öppna	jordbrukslandskap.	
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Groddjur 
Sammanlagt	åtta	lokaler	besöktes	för	kontroll	av	förekomst	av	groddjur.	Av	dessa	togs	
vattenprover	för	eDNA	på	två	lokaler.	

	
Figur 8. Resultat av groddjursinventeringen 2020. Kartan visar inventerade småvatten. I tabell 5 nedan redovisas 
resultatet av inventeringsbesöken. Observera att den inre röda polygonen är brytområde och den yttre röda 
polygonen är verksamhetsområde. 

Tabell 5. Sammanfattande data om de olika lokalerna som inventerades vid inventeringen av groddjur i 
Dömestorp 2020. 

Lokal Beskrivning Resultat och kommentarer 
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1 Dike i den sydvästra delen Vid inventeringstillfället saknades 
vatten i diket, och lokalen 
bedömdes vara av begränsat 
värde för groddjur. 

2 Dike i den nordvästra delen Vid inventeringstillfället saknades 
vatten i diket, och lokalen 
bedömdes vara av begränsat 
värde för groddjur. 
Diket ligger till största delen helt 
utanför det blivande 
verksamhetsområdet. 

3 Dike i den nordöstra delen Vid inventeringstillfället saknades 
vatten i diket, och lokalen 
bedömdes vara av begränsat 
värde för groddjur. 
Även vid NVIn 2019 bedömdes 
vattnet vara av begränsat värde för 
groddjur. 
Diket ligger helt utanför det 
blivande verksamhetsområdet. 

4 Dike i den östra delen Vid inventeringstillfället saknades 
vatten i diket, och lokalen 
bedömdes vara av begränsat 
värde för groddjur. 
Även vid NVIn 2019 bedömdes 
vattnet vara av begränsat värde för 
groddjur. 

5 Dike i den södra delen Vid inventeringstillfället saknades 
vatten i diket, och lokalen 
bedömdes vara av begränsat 
värde för groddjur. 
Även vid NVIn 2019 bedömdes 
vattnet vara av begränsat värde för 
groddjur. 

6 Småvatten i skog, i den norra delen Mindre vattensalamander 
noterades både visuellt och vid 
analys av eDNA. 
Vid NVIn 2019 bedömdes dammen 
kunna hålla vatten hela året, och 
alltså vara ett potentiellt viktigt 
vatten för lekande groddjur. 
Dammen ligger utanför det 
blivande verksamhetsområdet, 
men ganska nära gräsen. 

7 Småvatten i betesmark, i den sydvästra delen Inga groddjur noterades och vatten 
saknades nästan helt. 
Även vid NVIn 2019 var mängden 
vatten liten, men lokalen ansågs 
vara värd att undersöka. 
 

8 Observationspunkt för mindre vattensalamander 
Litet dike och djupa traktorspår i skogsmark, 
observationspunkt för mindre vattensalamander 

I diket geggigt vatten med mycket 
alger redan tidigt på säsongen och 
troligen inte lämpligt för groddjur. 
I ett traktorspår i anslutning till 
diket, observation av mindre 
vattensalamander, vilket också 
visade sig vid eDNA-analysen. 
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9 Observationspunkt för mindre vattensalamander 
Lokal 6 

 

	

Ytterligare	ett	par	småvatten	undersöktes.	Flera	av	dessa	innehöll	mycket	geggigt	vatten	och	
bedömdes	ointressanta	som	lekvatten	för	groddjur.	Andra	innehöll	inget	vatten	alls	men	
bedömdes	möjligen	kunna	vara	intressanta	inför	fältsäsongen	2020.	

Endast	en	art	groddjur	noterades,	mindre	vattensalamander.	Förutom	denna	noterades	tre	arter	
reptiler.	

Tabell 5: Groddjur och reptiler som noterades vid inventeringen söder om Dömestorp, 2020. 
Artskyddsförordningen enligt (Sveriges riksdag 2007), biologi enligt SLU:s Artfakta (SLU Artdatabanken 2020), 
om inte annat anges. 

Svenskt och  
vetenskapligt namn 

Artskyddsförordningen 
 

Biologi 
Förekomst 

Mindre vattensalamander  
Lissotriton vulgaris 

Artskyddsförordningen, 
fridlyst enligt 6 §, med 
undantaget 11 § 

I huvudsak landlevande men håller sig gärna året 
runt i närheten av sina lekvatten. Lekvattnen kan 
vara av olika typer och består av både tillfälliga 
som permanenta småvatten. Leken sker i april-
maj. Landfasen tillbringas i olika fuktiga biotoper, 
som skogsbryn, skogar och trädgårdar. Födan, 
både som larv och under landfasen, består av 
insekter och andra småkryp. Arten är nattaktiv och 
vill gärna ha tillgång till stenar, stockar eller 
lövhögar att gömma sig under dagtid. Övervintring 
sker på frostfria platser, t.ex. stenrösen, hålor, 
skrevor och liknande platser. 
I denna inventering noterad på två platser: ett 
skogligt småvatten i norr (utanför 
verksamhetsområdet) och ett vattenfyllt 
traktorspår ganska centralt i området.  

Skogsödla 
Zootoca vivipara 

Artskyddsförordningen, 
fridlyst enligt 4 §, 5§, 6§ 

Lever i olika typer av miljöer, som skogsmark, 
öppna kulturlandskap, vägslänter och trädgårdar. 
Födan består av olika småkryp. 
Noterad vid skogligt småvatten i den nordöstra 
delen, utanför verksamhetsområdet, samt flera 
exemplar i den sydvästra delen. Förmodligen 
utbredd i inventeringsområdet. 

Vanlig snok 
Natrix natrix 

Artskyddsförordningen, 
fridlyst enligt 6§ 

Förekommer främst vid olika typer av vatten eller 
fuktig mark, som sjöar, floder, dammar, åar, 
bäckar och myrmarker. Äter främst grodor, paddor 
eller fisk. Kan vandra långa sträckor mellan 
lämpliga biotoper och kan då dyka upp nästan var 
som helst. Lägger ägg på varma platser, t.ex. i 
multnande växtmaterial eller gödselhögar. 
Noterad vid skogligt småvatten i den nordöstra 
delen, utanför verksamhetsområdet. 

	

Slutsatser och rekommendationer 
Fågelfaunan	får	anses	vara	ganska	förväntad	i	den	här	typen	av	små	skogsområden	omgivna	av	
jordbruksmark.	Helt	dominerande	arter	var	bofink,	lövsångare	och	rödhake.	Uppskattningsvis	
bestod	närmare	hälften	av	observationerna	av	dessa	arter.	Andra	vanligt	förekommande	
fågelarter	var	taltrast	och	koltrast.	
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Delar	av	området	var	ganska	svårinventerade	eftersom	det	var	mycket	tätt	av	planterade	granar.	
Inventeraren	väsnas	när	han	tar	sig	fram	i	det	täta	skiktet	av	grangrenar,	och	sikten	framåt	och	
åt	sidorna	var	bara	ett	par	meter.	Den	här	typen	av	miljöer	attraherar	dock	inte	särskilt	många	
fågelarter.	Den	art	som	trivs	bäst	i	tät	ungskog	är	nog	rödhake	och	som	tidigare	noterats	
påträffades	många	revir	av	denna	art.	

De	mer	skyddsvärda	fågelarterna,	och	då	främst	de	rödlistade	arterna	björktrast,	buskskvätta,	
grönsångare,	gulsparv,	kråka	och	rödvingetrast,	förekommer	med	ett	eller	högst	några	få	revir	i	
området.	Anledningen	till	att	antalet	revir	är	få	är	nog	främst	att	området	inte	är	så	gynnsamt	för	
dem.	

Liksom	vid	naturvärdesinventeringen	(NVI)	2019	visade	sig	de	högsta	värdena,	även	ur	ett	
fågelperspektiv,	finns	ute	i	betesmarkerna,	utanför	verksamhetsområdet.	Den	ur	en	juridisk	
aspekt	mest	skyddsvärda	arten	är	trädlärka	som	är	upptagen	i	Fågeldirektivet.	I	det	här	området	
är	arten	knuten	till	öppna	betesmarker	med	glest	ställda	träd	och	träddungar	söder	och	väster	
om	skogsområdet.	Så	länge	den	miljön	får	vara	ostörd	och	intakt	finns	nog	inga	hot	mot	denna	
art.	Det	är	alltså	mycket	viktigt	att	den	blivande	verksamheten	inte	påverkar	betesdriften	i	de	
stora	betesfållorna	söder	och	väster	om	skogsområdet,	men	även	norr	om	skogsområdet.		

Fortsatt	betesdrift	gynnar	även	biotopen	i	form	av	betesmarker	och	en	lång	rad	arter	knutna	till	
dessa,	till	exempel	växter,	svampar	och	insekter.	Flera	skyddsvärda	fågelarter	noterades	i	
betesmarken,	bland	annat	rapphöna,	stenskvätta,	sånglärka	och	ängspiplärka,	men	även	
födosökande	stare.	

Hotet	mot	de	arter	som	nämns	ovan	är	knappast	bergtäkter	utan	de	är	ofta	mer	komplexa.	
Många	arter	missgynnas	av	det	moderna	skogs-	och	jordbruket	som	går	mot	allt	mer	enahanda	
miljöer	som	är	rationella	för	brukaren	men	som	missgynnar	fåglar	och	många	andra	organismer.	
I	första	hand	är	det	specialister	som	missgynnas,	medan	generalister,	som	bofink,	lövsångare	
och	rödhake,	inte	missgynnas	i	samma	utsträckning.	Många	fågelarter	lever	av	insekter	och	den	
senaste	tidens	larmrapporter	om	minskat	antal	insekter	i	jordbruksmark	kan	möjligen	vara	en	
orsak	till	att	många	fågelarter	minskar	i	antal.	

En	viktig	åtgärd	är	att	om	möjligt	spara	lite	skog	eller	en	trädridå	runt	verksamhetsområdet.	
Denna	ridå	ger	skydd	mot	damm	och	buller	,	men	även	häckmiljöer	åt	flera	fågelarter	som	är	
mindre	störningskänsliga.	

Bryn	är	en	viktig	miljö	för	många	arter.	Bryn	är	ofta	rika	på	insekter	vilket	gynnar	fåglar.	I	
dagsläget	är	brynen	ganska	raka	och	strukturlösa.	Om	det	är	möjligt	kan	en	viktig	
naturvårdsåtgärd	vara	att	restaurera	brynen,	främst	mot	väster	och	söder,	och	sedan	flytta	in	
stängslet	för	betesmarken	upp	till	tio	meter	in	från	det	läge	stängslet	har	nu.	På	det	viset	
kommer	betesdjuren	att	behålla	brynstrukturen	genom	att	beta	av	igenväxningsvegetation	och	
skapa	små	rum	som	erbjuder	ett	varm	mikroklimat	och	lä	för	insekter.	Detta	måste	naturligtvis	
göras	där	det	är	möjligt	och	med	hänsyn	till	betesdjurens	välbefinnande.	

Groddjursinventeringen	gav	inte	så	mycket,	bara	mindre	vattensalamander.	Troligen	är	inte	
området	så	viktigt	för	groddjur,	kanske	främst	för	att	det	är	ont	om	lekvatten,	och	de	som	finns	
är	antingen	för	små	(temporära	och	inte	fungerande	alla	år)	eller	för	beskuggade.	Anläggning	av	
småvatten	är	ändå	en	mycket	värdefull	åtgärd	som	inte	bara	gynnar	groddjur	utan	också	
insekter	och	andra	småkryp,	vilket	i	sin	tur	gynnar	fåglar	och	fladdermöss.	En	värdefull	åtgärd	
är	därför	att	anlägga	våtmarker	på	lämpliga	platser,	samt	att	gallra	runt	befintliga	våtmarker,	
kanske	främst	den	utanför	verksamhetsområdet	i	norr,	så	att	dessa	blir	mer	lämpliga	för	
groddjur	och	andra	vattenorganismer.	
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Bilaga 2 A – Teknisk beskrivning på asfaltverket och hanteringen där 

Komplettera med en teknisk beskrivning på asfaltverket och hanteringen där. Komplet-

tera även med en teknisk beskrivning av betongtillverkningen. 

Bolagets komplettering:  

Asfaltverket kommer att placeras på hårdgjord yta och placeras inom verksamhetsområdet på 

täktens botten där omgivande slänter och upplag avskärmar mot buller. Placeringen av asfalt-

verket kan komma att variera under tillståndstiden, beroende på hur det ser ut i täkten, då Bo-

laget eftersträvar bästa placering vid varje enskild etablering av asfaltverket. Ytan som asfalt-

verk kan komma att uppta är upp till 100*100 m, men vid ett mobilt verk normalt mycket 

mindre.  

Ett asfaltverk för tillverkning av varm asfalt består av olika delar som ilastningsfickor, tork-

trumma med brännare, siktstation, blandardel, utlastningsfickor, fillersilo, eldningsoljetank, 

bitumentank och skorsten. Anläggningar för tillverkning halvvarm och kall asfalt utgör enklare 

varianter på ovanstående. Asfaltverket producerar asfalt med en kapacitet på upp till maximalt 

240 ton per timme. Produktion av asfalt bedöms kunna uppgå till ca 100 000 ton/år eventuellt 

upp emot 150 000 ton/år något enstaka år.  

Asfalt består normalt av 95% ballast och 5% bitumen samt eventuella tillsatsmedel och tillsats-

material samt återvunna asfaltmassor. Ballasten kommer från täkten varvid man begränsar 

transporter. Bitumen är en viskös vätska som när den kyls av stelnar vilket gör att eventuella 

utsläpp aldrig tränger ned och förorenar vatten och mark. Tillsatsmedel och tillsatsmaterial 

såsom kalkfiller, cement, fibrer och liknande används i begränsade mängder. Om flytande till-

satsmedel används så förvaras dessa i IBC container (en typ av transportbehållare klassad för 

förvaring farliga vätskor) vilka i sin tur förvaras i förrådscontainer med uppsamlingskärl. Om 

särskilda risker bedöms kan även en markduk grävas ned under verket eller där tillsatsmedel 

och oljeprodukter förvaras.  

Bolaget använder moderna asfaltverk och en modern maskinpark som orsakar begränsade ut-

släpp av avgaser. Vid fasta asfaltverk används miljöbränsle såsom tallolja för att driva bränna-

ren som torkar stenen medan vid mobila verk används dieselolja av miljöklass 1. För driften av 

övriga delar av verket används el eller vid behov dieseldrivet elaggregat. Bolaget förvarar kemi-

kalier eller dieselprodukter på sådant sätt att de inte når omgivande mark och grundvatten vid 

ett eventuellt läckage. Vid uppställningsområdet för maskiner kommer eventuella oljetankar 

att vara täta och utförda enligt Bolagets åtagande.  

Vid uppställningsplatsen finns bland annat spillberedskapsvätska, absorberingsmedel, spill-

skyddsdukar, soptunna och uppsamlingskar för oljeskadat material. All större service av asfalt-

verket och övrig utrustning sker utanför täktområdet vilket gör att dessa kemikalier inte kom-

mer att hanteras inom täktområdet. Det avfall som uppstår vid asfaltverket är i huvudsak em-

ballage som omhändertas enligt gällande lagstiftning.  

Bolaget har rutiner och kontroller som syftar till att risken för incidenter ska minimeras och att 

erforderliga åtgärder för att minska föroreningsspridning omedelbart sätts in vid eventuella 

tillbud.  
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Vid transporter av asfalt används ibland sk släppmedel på flaken. Om eventuell användning av 

släppmedel i täkten kommer att ske görs detta på samma hårdgjorda yta som asfaltverket står 

på. Som släppmedel används rapsmetylester - vilket är biodiesel som är biologiskt nedbrytbart 

och icke-giftigt.  

Tillverkningen sker genom att stenmaterial doseras från ilastningsfickorna och värms upp i 

torktrumman. Materialet siktas, avfuktas och värms. Det uppvärmda materialet transporteras 

till blandaren där bitumen och filler tillsätts. I blandaren tillsätts också återvunnen krossad/ri-

ven eller fräst asfalt.  

Asfalttillverkningen är säsongsberoende och produktion sker främst under april-november 

men kan även ske andra perioder beroende på väderleken. 

I samband med tillverkning av asfalt kan mottagning och uppläggning av fräs-och rivasfalt att 

ske. Asfalt som innehåller stenkolstjära kommer inte att tas emot. Mängden fräs- och rivasfalt 

som tas emot är beroende av omfattningen på produktionen av ny asfalt och bedöms inte över-

stiga 50 000 ton/år. 

 

 

Figur 1: Översiktlig beskrivning av asfaltverk
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Figur 2: Teknisk beskrivning av asfaltverk
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Bilaga 2 B – Teknisk beskrivning av betongtillverkningen 

Komplettera med en teknisk beskrivning på asfaltverket och hanteringen där. Komplet-

tera även med en teknisk beskrivning av betongtillverkningen. 

Bolagets komplettering:  

Den årliga betongproduktionen kommer att uppgå till högst 50 000 m3. Produktion kommer 

att ske av fabriksbetong och andra betongprodukter för olika byggprojekt i Linköpingsområ-

det. Verksamheten med betongtillverkning kommer att drivas av en extern verksamhetsutö-

vare. 

Betongfabriken kommer att placeras på hårdgjord yta för att minimera damning och eventuell 

damning löses genom bevattning. Då en fabriksbetongfabrik inte bullrar nämnvärt bedöms 

bullertillskottet bli försumbart och fabriken kommer sannolikt att placeras i marknivå.  

Fabriker kan se ut på olika vis men det vanligaste är en vertikal fabrik enligt Figur 1. Även torn-

anläggningar kan förekomma, se Figur 2. Fabriksbetong består av ca 85% ballast och reste-

rande delmaterial är cement och vatten samt en liten del tillsatsmedel.  

Då råvaran ballast huvudsakligen kommer från aktuell täkt bedöms transporterna inte öka 

nämnvärt. Att välja krossmaterial från berg till betong är helt i linje med miljömålen. Intrans-

porter av cement, tillsatsmedel och vissa specialleveranser med betonggrus kommer dock att 

ske. Vatten kommer tas från borrad brunn eller om möjligt kommunalt vatten ca 5000 m3/år. 

Ballasten, som normalt är fuktig, kommer att tippas ned i markfickor och viss damning och 

buller kan uppkomma i samband med lossning samt hantering. Ballasten transporteras sedan 

upp till ballastvåg och sedan vidare till blandaren på band som är täckta. Cement och eventu-

ellt tillsatsmaterial blåser in i cementsilos via slangar i ett slutet system så att inte damning 

sker. Skruvar cement till cementvågen. Vatten pumpas in från egen brunn/eller kommunalt. 

Eventuellt tillsatsmedel pumpas in från en sk IBC-tank som förvaras skyddat i container eller 

inne i fabriken. Alla material vägs upp innan det hamnar i blandaren. Blandning sker i ca 90 s 

för varje betongsats varefter den färdiga betongmassan töms i betongbilen. 

Arbetstiderna vid betongstationen kommer normalt att pågå mellan helgfria vardagar kl 

06.00-18.00. Under kortare perioder t.ex. vid större projekt kan verksamheten även komma 

att bedrivas utanför dessa tider för att klara gjuttider. 

Materialet i aktuell bergtäkt har goda egenskaper för användning som betongballast och kom-

mer att användas som råvara för betongframställningen. Det korta avståndet med råvara till 

betongstationen innebär att störningarna från transporter kan begränsas. 

För tillverkningsprocessen kommer uppvärmning av vatten och ballast ske med värmepanna 

oftast driven av el. Pannan kan också drivas av miljövänligt bränsle såsom bioolja.  

Det tvättvatten som används för rengöring av bland annat betongstationens blandare i betong-

tillverkningsprocessen samt från bilarnas rotertrumma samlas upp i sedimentationsdammar 

och återanvänds till 100% vid nästa betongblandning. Detta innebär att allt tvättvatten hålls i 

ett slutet system. Äldre fabriker har ibland inte möjlighet att återanvända vattnet utan vattnet 
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släpps ut efter det har sedimenterat. I dessa fall kontrolleras pH regelbundet för att inte på-

verka recipienten. Det sediment som blir kvar i dammarna lämnas på deponi men det finns på 

vissa företag möjlighet att återvinna detta. 

Den eventuella överskottsbetong som uppkommer kommer att användas för framställning av 

betongplattor och liknande betongvaror. De rester som inte kan användas till betongvaror 

kommer att krossas vid täkten och användas för inblandning i återvinningsprodukter vid täkt- 

och återvinningsverksamheten. 

 

Figur 1: Fabriksbetongfabrik med markfickor, s.k. vertikal fabrik. 
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Figur 2: Fabriksbetongfabrik med torn, s.k. tornanläggning. 

 

 



Fastigheter inom influensområde berg, ytligt grundvatten, undre magasin och/eller lera
Beteckning Namn Adress Postnummer Postort

LINKÖPING DÖMESTORP 2:3 Nils-Olof Bjärnlid STORA DÖMESTORP 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:1 Maria & Johan Nilsson SUNDSHOLMS GÅRD 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:7 Björn & Corinne Wedell SUNDSHOLM SKOGSBORG 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING VARGSÄTTER 1:2 Peter Lamberth ÄNGSSÄTRAVÄGEN 10 589 65 BESTORP

LINKÖPING SKÄNNINGE 1:1 Peter Lamberth ÄNGSSÄTRAVÄGEN 11 589 65 BESTORP

LINKÖPING KROGSTORP 1:1 Peter Lamberth ÄNGSSÄTRAVÄGEN 12 589 65 BESTORP

LINKÖPING MUTEBO 3:1 Anton Magdesjö Mutebo Gård 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING MUTEBO 2:4 Ros-Marie & Arne Bertil Einar Bjärgvide LILLA GÅRA 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 5:1 Nils-Olof Bjärnlid STORA DÖMESTORP 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 2:13 Bjärnlid, Nils-Olof STORA DÖMESTORP 1 585 97 LINKÖPING

Fastigheter inom influensområde ytligt grundvatten, undre magasin och/eller lera
LINKÖPING GÄLLRINGE 1:5 Peter Lamberth ÄNGSSÄTRAVÄGEN 10 589 65 BESTORP

LINKÖPING VARGSÄTTER 1:6 Jan Borg Vargsätter 2 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:10 Nilsson, Helmy och Bernt VARGSÄTTER 3 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:11 Leif Thomsen Vargsätter 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:8 Per-Anders Albinsson Vargsätter Lärkan 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:9 Tord Rynervik Vargsätter Lärkan 2 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SPÅNGKÄRR 1:1 Mats Dunåker Korngatan 7 573 38 TRANÅS

LINKÖPING ORLUNDA 2:16 Urban Hagström Asksättervägen Soldalen 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 2:17 Andersson,  Anna-Karin och Rickard ASKSÄTTERSVÄGEN DOVLUNDA 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 2:18 Myrebro, Marie och Robert ASKSÄTTERSVÄGEN VÅRLUNDA 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 11:1 Alexandra & Anders Vilu Lundmark ASKSÄTTERSVÄGEN ÄNGSTUGAN 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:1 Westman Svenselius, Monica Ann-Charlotte och Svenselius, Bertil RichardFREDRIKSBERG 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:11 Halme Pettersson, Maria och Pettersson, Joakim LINDBLADS VÄG 2 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:13 Sturesson Johnsson, Ros-Marie och Johnsson, MathsLINDBLADS VÄG 10 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:14 Backlund, Ulrika och Stefan LINDBLADS VÄG 12 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:15 Blixt, Lars-Göran LINDBLADS VÄG 14 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:16 Hedström, Marianne LINDBLADS VÄG 3 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:16 Olsson, Göran BORG STORA SKVALBÄCKEN 605 97 NORRKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:12 Wallentin, Nina och Tord LINDBLADS VÄG 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING FREDRIKSBERG 1:10 FREDRIKSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LINDBLADHS VÄG 10 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 5:14 Per & Gunnel Davidsson SUNDSHOLM BERGARO 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:4 Kerstin Sjöberg, Peter Eriksson SUNDSHOLM BJÖRKLUND 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 5:1 Bjärnlid, Nils-Olof STORA DÖMESTORP 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 3:1 Carl-Johan Lövnat Sundsholm Alsätter 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:3 Kenneth Falklöf Sundsholm Västra Lund 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:1 Nils Johansson Skeda Stensätter 4 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:2 Tomas Malmsten Skeda Stensätter 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:6 Nils Johansson Skeda Stensätter 4 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:6 Johan Ericsson Sundsholm Sågartorpet 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:5 Agneta och Mats Annerud Skeda Stensätter 3 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:14 Elb, Eva och Christer MUTEBO EVALUND 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:15 Tolf, Christer MUTEBO STARKEBERG 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:2 Andersson, Lennart MUTEBO BERGSOL 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING MUTEBO 2:6 Rickard Lindqwister och Paulina Bengtsson Mutebo Karlstorp 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING MUTEBO 2:10 Bjärgvide, Ros-Marie och Arne Bertil Einar LILLA GÅRA 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING SKEDA-GATAN 1:4 Hallberg, Leif MUTEBO EKLUND 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING GÄLLRINGE S:1

LINKÖPING HACKLÖSA 1:1 Nils-Olof Bjärnlid STORA DÖMESTORP 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 1:10 Andersson, Vivi och Sten Göran Vilhelm ASKSÄTTERSVÄGEN HUMPTORPET 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 5:13 Berlin, Sten Alf Berne SUNDSHOLM ASPHOLMEN 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ÄNGSTUGAN 2:1 Vilu Lundmark, Anders ASKSÄTTERSVÄGEN ÄNGSTUGAN 1 585 97 LINKÖPING

Fastigheter inom influensområde undre magasin
LINKÖPING DÖMESTORP 2:2 Lindquist, Åsa Mary-Ann och Vång, Jan Åke DÖMESTORP VINDHAGA 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:7 Patrik Jarl Gällringe Stora Granlund 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING HACKLÖSA 1:1 Bjärnlid, Nils-Olof STORA DÖMESTORP 1 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING ORLUNDA 2:14 Sonny Ådahl Asksättervägen Stenlunda 585 97 LINKÖPING

LINKÖPING INGEBO 1:2 Roine Henrysson Stora Ingebo Gård 1 585 97 LINKÖPING

Bilaga 3 - Fastighetsägarförteckning





Fastigheter inom influensområde berg, ytligt grundvatten och undre magasin
Beteckning Brunnsinventeringen Avsänkning berg Avsänkning ytligt grundvatten

LINKÖPING DÖMESTORP 2:3 2 st borrade brunnar med dricksvatten, 1 st grävd brunn, 2 st borrade energibrunnar

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:1 1 st grävd brunn, 1 st borrad energibrunn 1-3 m 1-3 m

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:7 2 st borrade energibrunnar 1-3 m

LINKÖPING VARGSÄTTER 1:2 1 st okänd brunn 0,1-0,3 m

LINKÖPING MUTEBO 3:1 1 st borrad drickvattenbrunn vilande, 1 st borrad energibrunn, 1 st okänd brunn

LINKÖPING MUTEBO 2:4 1 st borrade dricksvattenbrunn, 1 st borrad energibrunn, 5 st grävda brunnar 0,1-0,5 m

Fastigheter inom influensområde ytligt grundvatten och undre magasin
LINKÖPING VARGSÄTTER 1:6 1 st borrad drickvattenbrunn gemensam med Vargsätter 1:5

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:11 1 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:8 1 st borrad drickvattenrunn, 1 st borrad energibrunn

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:9 2 st borrade energibrunnar

LINKÖPING SPÅNGKÄRR 1:1 1 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING ORLUNDA 2:16 1 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING ORLUNDA 11:1 1 st grävd brunn 0,1 m

LINKÖPING ORLUNDA 5:14 1 st borrad dricksvattenbrunn, 1 st grävd brunn, 1 st borrad energibrunn 0,1 m

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:4 1 st grävd brunn och borrad brunn 0,5 m

LINKÖPING SUNDSHOLM 3:1 1 st borrad drickvattenbrunn, 1 st borrad energibrunn

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:3 1 st borrad drickvattenbrunn, 1 st borrad energibrunn

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:1 1 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:2 1 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:6 1 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING SUNDSHOLM 4:6 1 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING HÅCKERSTAD 6:5 1 st borrad drickvattenbrunn, energibrunn

LINKÖPING MUTEBO 2:6 1 st borrad drickvattenbrunn, 1 st borrad energibrunn

Fastigheter inom influensområde undre magasin
LINKÖPING DÖMESTORP 2:2 1 st borrad energibrunn

LINKÖPING GÄLLRINGE 1:7 2 st borrad drickvattenbrunn

LINKÖPING ORLUNDA 2:14 1 st borrad drickvattenbrunn, 1 st borrad energibrunn

LINKÖPING INGEBO 1:2 1 st borrad drickvattenbrunn

Bilaga 4 - Brunnsförteckning
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Bilaga 5 A – Beräknade ljudnivåer vid närliggande befintliga och tillkommande plane-

rade (bygglovsgivna) bostäder 

Redogör i tabellform för beräknade ljudnivåer vid närliggande befintliga och tillkommande 

planerade (bygglovsgivna) bostäder. 

Bolagets komplettering: 

 

I tabell 2 redovisas antalet befintliga och bygglovsgivna bostäder i omgivningen som utsätts för 

buller inom olika 5 dB-intervall för verksamhetens olika driftfall under dag- och  kvällstid. När 

det gäller nivåer nattetid förekommer inga befintliga eller bygglovsgivna bostäder med nivåer 

över riktvärdena på 40 dB i ekvivalent ljudnivå eller 55 dB som maximal ljudnivå. Uppgifter om 

bygglov har erhållits från bygglovskontoret i Linköping den 16 april 2020.  

 

I bullerutredningen redovisas de beräknade ljudnivåerna vid 8 olika representativa bostadsfas-

tigheter. De aktuella beräkningspunkterna som valts ut för redovisning av bullernivåerna är de 

som utsätts för de högsta ljudnivåerna i respektive riktning och således blir dimensionerande 

för verksamheten. Bullret vid övriga befintliga och bygglovsgivna bostäder i olika riktningar blir 

lägre än i dessa punkter och är inte dimensionerande för verksamheten. De beräknade nivåerna 

i beräkningspunkterna redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Beräknade ljudnivåer i representativa punkter i olika riktningar. 

Bilaga ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tidsperiod   Dag Dag Kväll Natt Natt Dag Kväll Natt Natt Dygn Dygn 

Enhet, dB   LAeq LAeq LAeq LAeq LAmax LAeq LAeq LAeq LAmax LAeq24h LAeq24h 

Dömestorp 2:3 BP1 44 41 35 21 31 41 31 20 27 33 34 

Gällringe 1:9 BP2 45 43 37 24 29 40 31 23 31 36 36 

Vargsätter 1:2 BP3 46 43 37 24 31 41 32 22 29 28 29 

Gällringe 1:11 BP4 44 38 30 21 25 37 31 20 25 30 30 

Sundsholm 4:4 BP5 45 45 40 33 48 43 36 33 48 52 52 

Sundsholm 4:7 BP6 49 46 41 33 53 47 39 34 53 57 57 

Sundsholm 4:7 BP7 48 46 40 34 51 46 39 35 51 60 60 

Mutebo 2:4 BP8 47 39 32 24 42 38 30 27 42 53 53 
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Tabell 2. Antalet befintliga och bygglovsgivna bostäder i 5 dB intervall. I not 1-4 redovisas bostäder som även beräknats i form av beräkningspunkter enligt tabell 1.  

 

1. Beräkningspunkt 2, 3, 5, 6, 7, 8 

2. Beräkningspunkt 5, 6, 7 

3. Beräkningspunkt 5, 6, 7 

4. Beräkningspunkt 6, 7 

 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 10 Bilaga 11 

 

Driftfall 1 Startskede 
dagtid 
(riktvärde 50 dB) 
 

Driftfall 2  
Krossar på täktbotten 
dagtid 
(riktvärde 50 dB) 
 

Driftfall 2  
Krossar på täktbotten 
kvällstid 
(riktvärde 45 dB) 
 

Driftsfall 3  
Slutskede dagtid 
(riktvärde 50 dB) 
 

Driftsfall 3  
Slutskede kvällstid 
(riktvärde 45 dB) 
 

Nuläge trafikbuller 
(riktvärde 55 dB) 
 

Framtida trafikbuller 
(riktvärde 55 dB) 
 

Bullernivå 
5 dB inter-
vall 

Antal be-
fintliga bo-
städer 

Antal 
bygglov 

Antal be-
fintliga bo-
städer 

Antal 
bygglov 

Antal be-
fintliga bo-
städer 

Antal 
bygglov 

Antal be-
fintliga bo-
städer 

Antal 
bygglov 

Antal be-
fintliga bo-
städer 

Antal 
bygglov 

Antal be-
fintliga bo-
städer 

Antal 
bygglov 

Antal be-
fintliga bo-
städer 

Antal 
bygglov 

>60 - - - - - - - - - - 4 - 4 - 

55-60 - - - - - - - - - - 4 2 4 2 

50-55 - - - - - - - - - - 9  - 10 1 

45-50 61. - 32. - - - 24. - - - 13 2 13 3 

40-45 54 9 11 3 33. - 8 2 - - 8 3 9 3 
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Bilaga 5 B - Befintliga och bygglovsgivna bostäder i omgivningen
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Bilaga 6 – Bakgrundshalter och lakegenskaper  

Redogör för bakgrundshalter i naturlig mark i täktens närområde med avseende på de 

föroreningar (metaller och organiska föreningar) som bolaget anser att det avfall kan 

innehålla som avses behandlas och återvinnas på plats inom verksamheten. Även lak-

egenskaper ska framgå. Litteraturstudier räcker som redogörelse i det fall det redan 

finns resultat att tillgå för marken i det aktuella närområdet. 

Bolagets komplettering:  

Bolaget har uppdragit åt WSP att utreda platsspecifikt riktvärde. WSP har gått igenom 

SGU:s geokemiska atlas av närområdet för täkten. Granskade lokaler visas inom svart el-

lips i figuren nedan. 

 

I SGU:s databas finns mätvärden för metalliska grundämnen (se tabellen nedan). För 

detta har WSP beräknat aritmetisk medelhalt som visas med en (1) värdesiffra.  
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Parameter Lokal 1 Lokal 2 Lokal 3 Lokal 4 Lokal 5 

Aritmetisk 

medelhalt 

Minde 

än 

ringa 

risk, 

MRR 

Arsenik 3,486 8,332 4,328 38,881 13,216 14  

Barium 43,641 
 

31,962 
 

164,635 80  

Bly 11,865 
 

7,419 75,882 13,408 27  

Kadmium 0,0801 0,389 0,0575 0,29 0,12 0,2  

Kobolt 4,07 
 

3,334 
 

5,331 4  

Koppar 8,509 
 

6,682 
 

12,126 9  

Krom tot 16,79 
 

12,14 
 

15,942 15  

Nickel 11,136 
 

7,005 
 

14,534 11  

Vanadin 29,373 
 

21,971 100,403 53,769 51  

Zink 27,469 80,357 14,129 105,514 28,752 51  

Kvicksilver 
      

0,1 

Alifat >C5-C8 
      

 

Alifat >C8-C10 
      

 

Alifat >C10-C12 
      

 

Alifat >C12-C16 
      

 

Alifat >C16-C35 
      

 

Aromat >C8-C10 
      

 

Aromat >C10-C16 
      

 

Aromat >C16-C35 
      

 

PAH-L 
      

0,6 

PAH-M 
      

2 

PAH-H  
      

0,5 

 

Det är svårare att hitta litteraturvärden för organiska ämnen. Dessa ämnen har generellt 

en lägre naturlig frekvens än vad metallerna har. Därför analyseras sällan dessa ämnen i 

kartläggande studier. För att få fram bra data angående dessa ämnen krävs provtagning. 
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Halter av dessa ämnen kan dock antas ligga ikring nivån för Mindre än ringa risk (MRR) 

eller lägre.  

Lakegenskaperna är generellt något svårare att bedöma då de aktuella massornas egen-

skaper i nuläget är okända. Exempelvis är halten organiskt kol en viktig faktor.  

Vad gäller lakegenskaperna för de ämnen som redovisas i ”Förslag på haltkriterier vid 

mottagande av externa massor för anläggningsändamål” så har de ”Kd-värden” som anges 

i Naturvårdsverkets beräkningsmodell använts. Dessa ”Kd-värden” är generella och an-

vänds för att uppskatta lakning och därmed spridning av föroreningar. Kd-värden för me-

taller är framtagna via faktisk mätdata och för organiska ämnen (alifater, aromater och 

PAH) baseras dessa på beräknade värden.  

De generella ”Kd-värden” som anges i modellen är satta för att utlakningen inte ska un-

derskattas. Detta innebär i praktiken att den faktiska utlakningen ofta är mindre än den 

som anges i den generella modellen, men den behöver inte vara det. Observera att beräk-

ningsmodellen antar att utlakningen sker konstant över tid samt att modellen inte tar hän-

syn till eventuell fastläggning av föroreningar i jorden.  

I tabellen nedan listas jordens egenskaper som antas i Naturvårdsverket beräkningsmo-

dell. Det är de siffror som i kolumnen ”Data för generella riktvärden” som avses.  
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Bilaga 7 – Sammanställning biotopsskyddade objekt 

Inom det tänkta verksamhetsområdet har det identifierats ett större antal 

biotopskyddade objekt som kommer att behöva tas bort eller i varje fall skadas på ett 

sådant sätt att det åtgår dispens enligt bestämmelserna i 7 kap. 11 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen noterar att ansökningshandlingarna översiktligt beskriver de olika 

biotopskyddade objekten och inte närmare redogör för deras utseende och naturvärden. 

Mot bakgrund av avsaknaden av sådana uppgifter blir det svårt att göra avvägningen 

mellan åtgärdens skada på naturmiljön och tyngden i de skäl som föranleder skadan. 

Länsstyrelsen anser därför att kompletterande utredningar genomförs i syfte att 

närmare beskriva varje biotopskyddat objekt som berörs med avseende på deras 

utseende, kvalitet och förekommande naturvärden. 

 

 

Figur 1. Biotopskyddsobjekt inom och utanför verksamhetsområdet. 
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Tabell 1. Beskrivning av biotopskyddade objekt. 

ID 
Naturvärdes
klass Biotopskydd Beskrivning 

Påverkan 

1 
Trivialt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark Odlingsröse 

Ingen 

2 
Trivialt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark Odlingsröse 

Ingen 

3 
Trivialt 
naturvärde Öppet dike i jordbruksmark 

Dike mellan åker och betesmark. 
Håller ej vatten under hela året 
men fuktigt och skuggigt i botten 

MKB avsnitt 5.7.3 

4 
Trivialt 
naturvärde Öppet dike i jordbruksmark 

Dike som bara håller vatten under 
delar av året 

MKB avsnitt 5.7.3 

5 
Trivialt 
naturvärde Öppet dike i jordbruksmark 

Möjligen lite vatten under delar av 
året. Åtminstone skugga och fukt.  

Ingen 

6 
Trivialt 
naturvärde Öppet dike i jordbruksmark 

Dike mellan skog och 
åker/betesmark. Håller bara vatten 
under delar av året. Lite 
våtmarksväxter förekommer, som 
förgätmigej, veketåg, videbuskar. 

MKB avsnitt 5.7.3 

7 
3 Påtagligt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark 

Stort odlingsröse med stora block 
och stenar. Gott om skrymslen. 

MKB avsnitt 5.7.3 

8 
Trivialt 
naturvärde 

Småvatten, göl i 
jordbruksmark 

Litet hål som möjligen kan fungera 
som lekvatten för groddjur. Dock 
inget vatten vid inventeringen. 

Tas i anspråk i sin 
helhet och 
ersätts/kompenseras 
med de diken och 
dammar som anläggs 

9 
Trivialt 
naturvärde Åkerholme, < 0,5 ha Berghäll med lite vegetation runt 

Ingen 

10 
Trivialt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark Odlingsröse 

Ingen 

11 
Trivialt 
naturvärde Åkerholme, < 0,5 ha Sten med lite vegetation runt 

Ingen 

12 
Trivialt 
naturvärde Åkerholme, < 0,5 ha Hällar med lite vegetation runt 

Ingen 

13 
Trivialt 
naturvärde Åkerholme, < 0,5 ha Hällar, stenblock, ett par yngre träd 

Ingen 

14 
Trivialt 
naturvärde Åkerholme, < 0,5 ha Häll, röse, buskar, vegetation 

Ingen 

15 
Trivialt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark Odlingsröse 

Ingen 

16 
Trivialt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark Odlingsröse 

Ingen 

17 
Trivialt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark Odlingsröse 

Ingen 

18 
Trivialt 
naturvärde 

Odlingsröse i 
jordbruksmark Odlingsröse 

Ingen 

 


