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Inlaga i mål nr M 2877-20 

I tre separata föreläggande av den 3 juni, 22 juni respektive 16 augusti 2021 (aktbilaga 331, 

335 och 338) har Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt förelagt Svevia AB 

(”Sökanden”) att yttra sig i målet. Föreläggandena avser dels bemötande av nya 

synpunkter från myndigheter och närboende, dels en begäran från domstolen om att 

redogöra för hur EU-domstolens nyligen meddelade dom i de förenade målen C-473/19 

och C-474/19 kan komma att påverka den ansökta verksamheten. 

I avsnitt A nedan framställs tillkommande yrkande om dispens från artskyddsreglerna. I 

avsnitt B presenteras Sökandens redogörelse avseende de förenade målen C-473/19 och C-

474/19 (”Skydda skogen”). I avsnitt C presenteras resultatet av kompletterande utredning 

från konsultbolaget Calluna AB avseende förekomst av större vattensalamander i området 

för täkten, vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika påverkan på arten 

samt skäl för dispens enligt 14 § artskyddsförordningen (2007:845). I avsnitt D bemöts 

nya synpunkter från Länsstyrelsen och i avsnitt E nya synpunkter från närboende inom 

1 000 meter. 

A. Tillkommande yrkande  

A.1 Såväl EU-domstolens uttalanden Skydda skogen som nya uppgifter från 

närboende om förekomst av arter i området för täkten har föranlett Sökanden 

att på nytt anlita Calluna för att utreda den ansökta verksamhetens påverkan på 

djur, växter och svampar. Rapporten finns i Bilaga 1. Callunas utredning visar att 

större vattensalamander förekommer i området, vilket är en art som skyddas 

genom 4 § artskyddsförordningen samt EU:s Livsmiljödirektiv (92/43/EEG). Av 

Callunas utredning framgår hur arten kan komma att påverkas av en 

täktetablering i Dömestorp och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att 

undvika otillåten påverkan.  

A.2 Med utgångspunkt i EU-domstolens uttalanden i Skydda Skogen samt Callunas 

utredning åtar sig Sökanden att vidta av Calluna föreslagna åtgärder till skydd 

för större vattensalamander. Med hänsyn till att Calluna bedömer att de 

föreslagna skyddsåtgärderna är tillräckliga för att förbudet i artikel 12.1 
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Livsmiljödirektivet inte ska aktualiseras bedömer Sökanden att det inte krävs 

dispens för de åtgärder som ansökan avser i förhållande till större 

vattensalamander. För det fall domstolen gör motsatt bedömning yrkar 

Sökanden dock att dispens enligt 14 § artskyddsförordningen ska meddelas. I 

avsnitt C nedan redogörs närmare för Callunas utredning avseende större 

vattensalamander, vilka konkreta skyddsåtgärder Sökanden åtar sig att vidta till 

skydd för arten samt skälen för dispens. 

A.3 Utöver förekomst av större vattensalamander visar den nya utredningen från 

Calluna att det även förekommer grönvit nattviol i området. I samband med 

tidigare naturvärdesinventering har även ett litet bestånd blåsippa noterats 

längst i öster, se Bilaga B2 till tillståndsansökan. Dessa arter skyddas enligt  

8–9 §§ artskyddsförordningen. Varken Calluna eller Sökanden bedömer att 

verksamheten medför risk för påverkan på den grönvita nattviolens eller 

blåsippans bevarandestatus, varför det inte bedöms erforderligt att söka dispens 

från artskyddsförordningen. Skulle domstolen göra motsatt bedömning yrkar 

Sökanden dock att dispens från förbuden i artskyddsförordningen ska meddelas 

enligt 15 § artskyddsförordningen, för den bortgrävning av arterna som skulle 

kunna förekomma i samband med avbaning inom verksamhetsområdet. I 

avsnitt E.5.7 nedan redogörs närmare för skälen för dispens.  

B. Sökandens redogörelse för hur EU-domarna C-473/19 och C-474/19 
påverkar den sökta verksamheten 

B.1 För verksamheter såsom täktverksamhet, där syftet uppenbart är ett annat än att 

döda eller störa djurarter, har det i svensk rättspraxis ansetts krävas att det 

föreligger en risk för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i 

området för verksamheten, för att förbuden i 4 § artskyddsförordningen ska 

utlösas.  

B.2 Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen Skydda skogen-domen. Detta 

föranleddes av att Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt (”MMD 

Vänersborg”) i juni 2019 beslutat att inhämta förhandsavgöranden i två mål 

avseende avverkningsanmälningar rörande ett skogsområde i Härryda kommun. 

Enligt anmälningarna skulle nästintill alla träd i skogsområdet avverkas. 

Området utgjorde livsmiljö för vissa arter som skyddas av Fågeldirektivet 

(2009/147/EG) respektive Livsmiljödirektivet. Länsstyrelsens bedömning var 

att avverkningen inte stred mot förbuden i artskyddsförordningen om de 

försiktighetsmått som Skogsstyrelsen beslutat om följdes. Beslutet överklagades 

dock till MMD Vänersborg som valde att vilandeförklara målen i avvaktan på 

EU-domstolens förhandsavgörande. 

B.3 Det är viktigt att notera att EU-domstolen i Skydda skogen begränsade 

prövningen av de centrala förbudsfrågorna till artikel 12.1 a–d i 

Livsmiljödirektivet. Någon prövning i förhållande till artikel 5 a–d i 

Fågeldirektivet gjordes således aldrig (EU-domstolen klargjorde dock att 
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Fågeldirektivet gäller för alla vilda fåglar och således inte endast de fågelarter 

som är särskilt hotade).  

B.4 Noteras ska också att EU-domstolens roll vid ett förhandsavgörande endast är 

att tillhandahålla tolkning av eller pröva giltigheten av unionsrätten. EU-

domstolen prövar således inte de faktiska omständigheterna i det nationella 

målet och avgör inte heller hur nationella rättsregler ska tolkas och tillämpas. 

Se härvid även vad som anges i Artskyddsutredningens betänkande (SOU 

2021:51, s. 1026). Skydda skogen innebär alltså inget ställningstagande till den 

svenska implementeringen av de bakomliggande EU-direktiven som sådan. 

B.5 Mot bakgrund av ovanstående samt då det inte finns något svenskt 

överrättsavgörande som förändrar sedan tidigare gällande praxis, bör 4 § 

artskyddsförordningen alltjämt tillämpas i ljuset av Fågeldirektivet när det gäller 

fåglar. Inga nya eller förändrade bedömningar blir då aktuella avseende den 

sökta verksamheten. EU-domstolens uttalanden i Skydda skogen är däremot av 

relevans för tolkningen av 4 § artskyddsförordningen när det gäller arter som 

skyddas enligt Livsmiljödirektivet.  

B.6 I Skydda skogen uttalade EU-domstolen att det föreligger hinder mot en 

nationell praxis som innebär att förbuden i artikel 12.1 a–c Livsmiljödirektivet, 

mot att avsiktligt fånga, döda eller störa djur samt att avsiktligt förstöra eller 

samla in ägg, endast aktualiseras om det finns en risk för att berörda arters 

bevarandestatus påverkas negativt, samt att skyddet upphör att gälla för arter 

som har uppnått gynnsam bevarandestatus. EU-domstolen uttalade också att 

det föreligger hinder mot en nationell praxis som innebär att om kontinuerlig 

ekologisk funktion går förlorad så aktualiseras förbudet mot att skada eller 

förstöra parningsplatser eller rastplatser i artikel 12.1 d Livsmiljödirektivet först 

om den berörda artens bevarandestatus riskerar att försämras.  

B.7 Enligt EU-domstolens uttalanden i Skydda skogen träffar vidare förbuden i 

artikel 12.1 a, c och d Livsmiljödirektivet (dvs. förbuden mot att fånga eller döda 

exemplar, förstöra eller samla in ägg samt att skada eller förstöra 

parningsplatser eller rastplatser) på individnivå och inte populationsnivå. Vid 

bedömning av påverkan utifrån art 12.1 d i Livsmiljödirektivet (parningsplatser 

och rastplatser) ska dock särskilt beaktas vilka möjligheter det finns att 

upprätthålla kontinuerlig ekologisk funktion. 

B.8 När det gäller artikel 12.1 b Livsmiljödirektivet (störningsförbudet) menar EU-

domstolen att bestämmelsens lydelse inte utesluter att åtgärder som inte medför 

en risk för negativ påverkan på den berörda artens bevarandestatus i vissa fall 

kan omfattas av förbudet. Krav på påverkan på bevarandestatus kan därför inte 

heller vara utlösande för detta förbud. Till skillnad från de övriga delmomenten i 

artikeln (12.1 a, c och d) uttalas dock inte att 12.1 b gäller på individnivå, dock att 

det inte kan uteslutas att regeln i vissa fall kan bli tillämplig även vid påverkan 

som inte når upp till påverkan på bevarandestatusen.  
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B.9 Slutligen ska dock erinras att EU-domstolens avgörande inte innebär någon 

begränsning i möjligheten för svenska myndigheter att föreskriva begränsningar 

och försiktighetsåtgärder för att undvika konflikt med artskyddsreglerna. Denna 

domstol kan därför alltjämt beakta skydds- och försiktighetsåtgärder som 

Sökanden presenterar vid bedömningen av om förbud enligt 

artskyddsförordningen aktualiseras. Detta i enlighet med gällande praxis i 

svensk rätt, jfr. Mark- och miljööverdomstolens (”MÖD”) nyligen meddelade 

dom från den 12 juli 2021 i mål nr M 3276-20, där MÖD bedömde att 

uppsättning av holkar samt gallring av lövskog kunde vara effektiva 

skyddsåtgärder som bidrog till att t.ex. entitans, den svartvita flugsnapparens 

och grönfinkens kontinuerliga ekologiska funktion kunde upprätthållas. 

C. Större vattensalamander 

C.1 Ny utredning 

C.1.1 Som ovan nämnt föranleder Skydda skogen inga nya eller förändrade yrkande, 

skyddsåtgärder eller liknande gällande arter som skyddas genom 

Fågeldirektivet. Domen är dock av relevans i förhållande arter som skyddas 

enligt Livsmiljödirektivet. Såväl EU-domstolens uttalanden i Skydda skogen som 

nya uppgifter om förekomst av arter i området för täkten har föranlett Sökanden 

att på nytt anlita Calluna för att utreda den ansökta verksamhetens påverkan på 

ett antal djur, växter och svampar.  

C.1.2 Utredningen i målet visar bl.a. att arten större vattensalamander förekommer i 

området för täkten, en art som skyddas genom Livsmiljödirektivet. Baserat på 

den genomförda utredningen bedömer Calluna dock att populationen av större 

vattensalamander troligen är liten, med ca 10 könsmogna individer. 

Populationen förefaller också vara ganska isolerad. Callunas utredning kan läsas 

i sin helhet i bilagan 1. Utredningen avseende större vattensalamander 

sammanfattas och kommenteras dock även i relevanta delar nedan. 

C.1.3 Enligt Calluna tillbringar större vattensalamander tillbringar större delen av 

livet på land och landmiljön i Dömestorp bedöms i nuläget som ganska bra för 

större vattensalamander. Salamandern behöver dock även tillgång till lekvatten 

för att kunna föröka sig och de vatten i Dömestorp som utgör potentiella 

lekvatten för större vattensalamander består av några traktorspår utbredda på 

en yta av ca 30x5 meter vid en plats där en mindre väg korsar ett fuktdråg. 

Traktorspåren är ca 5x1 meter stora och som mest ca 40 cm djupa när de är helt 

fyllda med vatten. Större vattensalamander ställer höga krav på lekvatten och 

traktorspåren är egentligen för små och stora delar av året för grunda för att 

utgöra typiska lekvatten för större vattensalamander. Vid Callunas besök i 

Dömestorp den 19 augusti 2021 var alla traktorspår utom ett uttorkade. Detta 

enda kvarvarande vattnet hade en storlek på 5x1 meter med ett djup på ca 3 dm. 

En bit upp i skogen, lite drygt 100 meter från traktorspåren, finns en damm som 

är ganska beskuggad och näringspåverkad, men som också skulle kunna fungera 

som ett potentiellt lekvatten.  
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C.1.4 Orsaken till att salamandrar håller till i traktorspåren kan enligt Calluna vara att 

vattensamlingar i området som tidigare har varit mer lämpade för salamandern 

numera har blivit för beskuggade eller är för temporära. Även traktorspåren 

riskerar att bli för beskuggade i framtiden, i takt med att omgivande träd växer 

till sig. Det finns därmed en reell risk att de enda potentiella lekvattnen i 

området blir odugliga för föryngring och att hela den lokala populationen av 

större vattensalamander på sikt dör ut om ingenting görs.  

C.2 Påverkan och skyddsåtgärder 

C.2.1 Alla större vattensalamandrar som Knut Eriksson m.fl. ska ha påträffat har 

funnits inom det blivande täktområdet. Eftersom större vattensalamandrar inte 

rör sig över så stora områden bedömer Calluna det som troligt att alla enskilda 

individer i populationen stryker med i samband med att markskiktet tas bort 

inför brytningen, om inte specifika åtgärder vidtas. Detta innebär att 

täktetableringen riskerar att strida mot förbudet i artikel 12.1.a och d i 

Livsmiljödirektivet. Då det är fråga om en liten och isolerad population kan dock 

ingen påverkan på artens bevarandestatus förväntas uppkomma på regional 

nivå, varför det kan ifrågasättas om förbudet i artikel 12.1.b aktualiseras (jfr. vad 

som anges i avsnitt B.8 ovan). 

C.2.2 Det förhållandet att Livsmiljödirektivets förbud inte uteslutande kan knytas till 

en arts bevarandestatus är dock inte samma sak som att en dispensprövning 

måste genomföras av varje planerad verksamhet som förläggs inom ett område 

med skyddade arter. Det är tvärtom fortfarande fullt möjligt att ha en nationell 

praxis innebärande att myndigheter i den konkreta situationen föreskriver 

begränsningar och försiktighetsåtgärder för att undvika konflikt med 

artskyddsreglerna (jfr. vad som anges i avsnitt B.9 ovan). 

C.2.3 Calluna bedömer att det finns flera åtgärder som kan vidtas till skydd för den 

större vattensalamandern och föreslår att Sökanden åtar sig att vidta följande: 

 Restaurera och förbättra vattnet i den nordöstra delen av skogsområdet 

(naturvärdesobjekt 3) genom gallring samt bortgrävning av ansamlat 

organiskt material.  

 Skapa ett nytt småvatten med funktion för större vattensalamander i 

hagen väster om skogen. 

 Manuell flyttning av salamandrar till nya småvatten. 

 Samråda med kompetent naturvårdsbiolog vid vidtagande av ovan 

angivna åtgärder.  

 Upprätta och följa en åtgärdsplan för de vatten som restaureras, 

förbättras och nyskapas enligt ovan. Detta med syfte att aktuella vatten 

ska bibehålla sina funktioner för större vattensalamander. 

 Vidta eventuella behövliga anpassningar så att inte dammen i den 

nordöstra delen av skogen dräneras till följd av verksamheten i täkten. 
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C.2.4 Samtliga åtgärder planeras att utföras inom det område som omfattas av det 

nyttjanderättsavtal Sökanden har ingått med fastighetsägaren. Sökanden har 

således faktisk möjlighet att utföra åtgärderna. 

C.2.5 Med vidtagande av ovan angivna åtgärder bedömer Calluna att den planerade 

exploateringen inte medför någon konflikt med förbuden i art. 12.1 

Livsmiljödirektivet. Calluna bedömer därtill att åtgärderna kan skapa bättre 

förutsättningar för större vattensalamander i området jämfört med 

nollalternativet. Detta då det redan i dagsläget finns en risk att kvarvarande 

vatten i området kommer att bli odugliga för föryngring och att den lokala 

populationen av större vattensalamander på sikt dör ut om inga skötselåtgärder 

vidtas. 

C.2.6 Med utgångspunkt i EU-domstolens uttalanden i Skydda Skogen samt Callunas 

utredning och förslag åtar sig Sökanden sammanfattningsvis att vidta ovan 

angivna åtgärder till skydd för större vattensalamander. Med dessa åtagande 

delar Sökanden Callunas bedömning att någon konflikt med artikel 12.1 

Livsmiljödirektivet resp. 4 § artskyddsförordningen inte uppstår med anledning 

av täktetableringen. Någon dispens erfordras därför inte enligt 14 § 

artskyddsförordningen.  

C.2.7 För det fall domstolen gör motsatt bedömning yrkar Sökanden dock 

reservationsvis att dispens enligt 14 § artskyddsförordningen ska meddelas 

avseende större vattensalamander. 

C.3 Dispens (reservationsvis) 

C.3.1 Enligt 14 § artskyddsförordningen får dispens ges från förbuden i 4 § 

förordningen om det inte finns någon annan lämplig lösning, dispensen inte 

försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i 

dess naturliga utbredningsområde, och dispensen behövs av tvingande skäl som 

har ett allt överskuggande allmänintresse. Givet omständigheterna i förevarande 

fall kan det inte råda några tvivel om att dispens ska meddelas. Detta utvecklas 

närmare nedan.  

C.3.2 Av 2 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) följer att verksamheter ska lokaliseras till 

den plats som är mest lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 

med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Att 

verksamheter ska lokaliseras på den för ändamålet lämpligaste platsen är 

således ett rättsligt krav och en verksamhet ska inte ges tillstånd på en plats som 

inte utgör bästa lokaliseringsalternativ. 

C.3.3 Inför aktuell tillståndsansökan har Sökanden utrett fem olika 

lokaliseringsalternativ inom försörjningsområdet för Linköping (dvs. maximalt 

ca 15 km från Linköping). Förutom Dömestorp har alternativen Skölstad, 

Sörstad, Skeda udde och Ljungsbro utretts. Lokaliseringsutredningen 

presenteras i sin helhet i avsnitt 4.3 i MKB:n (Bilaga B till tillståndsansökan). Av 

MKB:n framgår att lokaliseringsutredningen har tagit hänsyn till geologiska 
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parametrar som jorddjup och bergart, möjligheten att bedriva bergtäkt med så 

liten påverkan som möjligt på natur- och kulturvärden, närboende och friluftsliv 

samt att storleken på det område som är tillgängligt för täktverksamhet måste 

vara ca 20 ha stort för att en rationell och lönsam täktverksamhet ska vara 

möjlig. Av utredningen framgår vidare att samtliga undersökta alternativ ligger i 

anslutning till flera bostäder som skulle påverkas av täktverksamheten i sig eller 

transporterna till och från täkten. Vid två av de undersökta alternativen 

(Skölstad och Sörstad) fanns rikligt med fornlämningar. De andra två 

alternativen (Skeda Udde och Ljungsbro) ligger på långt avstånd från allmän väg 

och från Linköping stad, vilket skulle medföra ej försvarbar ökad påverkad för 

omgivningen. Sammantaget visar utredningen att inget av de undersökta 

lokaliseringsalternativen är lämpliga för den aktuella verksamheten. 

C.3.4 Samtidigt har Sökanden, genom utredningar gällande hydrogeologi, buller, 

naturvärden, vibrationer och kulturmiljö, detaljstuderat Dömestorp och funnit 

att området har mycket goda förutsättningar för bergtäktverksamhet med så 

liten påverkan på människors hälsa och miljön som möjligt. Vidare har 

omfattande anpassningar gjorts inom området för att minsta möjliga intrång i 

naturmiljön ska göras genom att exempelvis ett stort område i nordväst helt 

undantagits exploateringen med hänsyn till de naturvärden som identifierats 

där. Sökandens utredning visar att Dömestorp utgör lämplig lokalisering för den 

ansökta verksamheten. Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska verksamheten således 

lokaliseras just där.  

C.3.5 Då Sökanden har vidtagit en gedigen lokaliseringsutredning och omfattande 

utredningar för att säkerställa att Dömestorp är en lämplig plats att etablera 

täktverksamheten får det anses utrett att det inte finns någon annan lämplig 

lösning än den Sökanden har valt. Sökanden kan inte se att ytterligare 

utredningar skäligen hade kunnat vidtas i förevarande fall för att hitta en mer 

lämplig plats.  

C.3.6 Som framgår av Callunas utredning finns kända förekomster av större 

vattensalamander ca 1,1 km från Dömestorp, i Vargsätter, samt strax söder om 

Linköping och i trakten av Stavsätter. Regionalt är inte större vattensalamander 

en sällsynt art och en täktetablering i Dömestorp äventyrar inte artens 

bevarandestatus i regionen. I en nyligen meddelad dom har MÖD uttalat att 

åtgärder som syftar till att kompensera för en förlust av habitat bör kunna vägas 

in vid en dispensprövning enligt 14 § artskyddsförordningen (se MÖD:s dom den 

26 februari 2021 i mål nr M 7168-19). Enligt MÖD skulle sådana åtgärder, om de 

vore funktionella, kunna göra att ett upprätthållande av en gynnsam 

bevarandestatus inte försvåras. 

C.3.7 I Callunas utredning har en rad åtgärder till skydd för större vattensalamander 

föreslagits. Sökanden har åtagit sig att utföra åtgärderna i enlighet med Callunas 

förslag. Callunas bedömning är att om de föreslagna åtgärderna vidtas, kommer 

täktetableringen inte att påverka varken enskilda exemplar av större 
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vattensalamander eller populationen lokalt. Åtgärderna skulle istället förbättra 

artens livsmiljö och möjlighet till fortplantning lokalt. Av detta följer att 

populationen inte heller kommer att påverkas regionalt. Mot bakgrund av 

Callunas utredning och slutsatser anser Sökanden att det sammantaget får anses 

klargjort att dispens inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos arten större vattensalamanders bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde. 

C.3.8 Samhället är på olika sätt beroende av stenmaterial för underhåll och utbyggnad 

av byggnader och infrastruktur m.m. Utan tillgång på sådant material avstannar 

i princip all utbyggnad och befintliga byggnader och infrastruktur kan inte 

underhållas. Tillgången på bergmaterial är således ett överskuggande 

allmänintresse som inte kan bortses från. Vidare har Sökanden gjort en 

behovsutredning som visar att det redan idag föreligger ett behov av materialet 

från täkten i Linköpingsregionen samt att det på några års sikt riskerar att 

uppkomma en mer akut materialbrist i kommunen. 

C.3.9 Av ovanstående framgår sammanfattningsvis att det inte finns någon annan 

lämplig lösning, att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos arten större vattensalamanders bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde samt att dispensen behövs av tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse. Då förutsättningarna i 14 § 

artskyddsförordningen är uppfyllda bör Sökanden medges dispens från 4 § 

artskyddsförordningen i enlighet med sitt yrkande. 

D. Yttrande från Länsstyrelsen Östergötland, aktbilaga 332 

D.1 Artskydd 

D.1.1 Sökanden har tidigare angett att förekomsten av reliktbock och spillkråka skulle 

utredas ytterligare under våren 2021 och Länsstyrelsen har efterfrågat denna 

utredning. Sökanden uppdrog åt Calluna att genomföra utredningen och 

rapporten kom i maj 2021, se Bilaga 2. Utredningens slutsats är att det inte har 

häckat några spillkråkor i det undersökta området de senaste åren, men att 

området troligen besöks då och då av födosökande spillkråkor samt att häckning 

förekommer men troligen inte regelbundet. Inga säkra spår av reliktbock 

noterades i samband med utredningen, enligt Calluna sannolikt då det saknas 

tillräckligt gamla träd för arten. Calluna bedömer att det inte går att säga med 

säkerhet att tidigare noterade ”fynd” verkligen är reliktbock.  

D.1.2 Länsstyrelsen anför även att det behövs ytterligare utredningar om 

vattensalamandrar. I denna del hänvisas till avsnitten ovan. 

D.2 Tillståndstid 

D.2.1 I Naturvårdsverkets vägledning Tidsbegränsade tillstånd för täkter anges att 

tillståndstiden bör anpassas efter täktens syfte och verksamhetsutövarens behov 

av möjlighet att göra långsiktiga investeringar. Enligt vägledningen bör hänsyn 
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även tas till att nya tillståndsansökningar är tidskrävande för 

prövningsmyndigheter och verksamhetsutövare samt förenat med kostnader. 

D.2.2 Syftet med ansökt verksamhet är att kunna tillgodose materielbehovet i regionen 

långsiktigt. Skulle en kortare tillståndstid än 30 år meddelas minskar Sökandens 

möjligheter att uppfylla detta syfte och behovet för myndigheterna att bevilja 

tillstånd för andra täktetableringar i regionen ökar i motsvarande mån. Detta 

kan knappast anses önskvärt ur resurshushållningsperspektiv eller ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Det ska även erinras, som Sökanden tidigare 

har förklarat, att en kortare tillståndstid innebär ett minskat incitament och 

möjlighet för Sökanden att göra långsiktiga investeringar i verksamheten, t.ex. i 

ny klimateffektiv teknik, eldrivna maskiner m.m. 

D.2.3 Av stor betydelse är att det i aktuellt fall rör sig om en ny täkt som ska etableras 

på en plats där det i dagsläget inte bedrivs någon verksamhet. Det innebär att 

Sökanden behöver mer tid för etablering jämfört med vad som hade varit fallet 

om det vore fråga om fortsatt tillstånd för en pågående verksamhet. Som tidigare 

nämnt är det även motiverat med en längre tillståndstid för en nyetablerad täkt 

eftersom nyetablering är förenat med större investeringskostnader. 

D.2.4 Sökanden har presenterat omfattande utredning och argument för behovet samt 

lämpligheten av en tillståndstid om 30 år. Mot bakgrund av vad som anförts får 

det sammantaget anses visat att det inte är motiverat med en kortare 

tillståndstid. Länsstyrelsens enda invändning mot ansökt tillståndstid är att det 

bara finns en aktiv bergtäkt i Östergötland med en tillståndstid som överstiger 

20 år. Sökanden vidhåller dock att gällande praxis i branschen (avseende 

jämförliga bergtäkter) är att tillstånd meddelas för perioder om 25–30 år. Det 

kan noteras att denna domstol så sent som i juni 2021 (bara dagar efter att 

Länsstyrelsens yttrande är daterat) beviljade Skanska täkttillstånd med en 

tillståndstid om 30 år. 

D.3 Införsel av massor 

D.3.1 Sökanden bestrider att mottagandet av yrkad mängd massor skulle utgöra 

tillståndspliktig deponering och inte utgöra god hushållning med resurser enligt 

2 kap. 5 § miljöbalken. Som förklarats i tidigare inlagor ersätter massorna annat 

material som annars hade behövt användas. Det är således fråga om ett 

återvinningsförfarande enligt 15 kap. 6 § miljöbalken. 2 kap. 5 § miljöbalken ger 

uttryck för kretsloppsprincipen, som bl.a. handlar om att öka 

resurshushållningen i samhället. I förarbetena till bestämmelsen anges att 

uppkomsten av avfall ska förebyggas och minimeras och hushållningen av våra 

resurser förbättras genom ökad återanvändning, återvinning och återföring till 

naturens kretslopp (prop. 1997/98:45 del 1, s. 222). Att återvinna massor på det 

sätt Sökanden avser göra är därmed helt i enlighet med kretsloppsprincipen 

samt god hushållning enligt 2 kap. 5 § miljöbalken. 

D.3.2 Länsstyrelsen anger att den inte ser något behov av 1 200 000 ton massor för att 

genomföra en godtagbar efterbehandling då det saknas behov av de massor som 
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kommer att hamna under den framtida vattenlinjen. Sökanden har dock tidigare 

redogjort för varför den planerade efterbehandlingen förordas som det mest 

lämpliga alternativet. Tidigare redovisningar visar med tydlighet att föreslagen 

efterbehandling är lämplig samt att det föreligger ett behov av yrkad mängd 

massor för att möjliggöra densamma.  

D.3.3 Länsstyrelsen gör gällande att Sökanden kan åstadkomma en strandzon genom 

att spränga en hylla där en mindre volym massor placeras. Sökanden anser dock 

inte att det är en lämplig plan för efterbehandlingen av täkten. En 

täktverksamhet innebär ett oundvikligt ingrepp i naturmiljön. För att uppnå god 

hushållning med naturresurser är det därför av stor vikt att så mycket 

bergmaterialet som möjligt tas tillvara genom det ingrepp som sker. 

Länsstyrelsens föreslagna efterbehandling skulle visserligen innebära att en 

mindre mängd externa massor hade behövts ta emot. Samtidigt kan också 

mindre berg brytas, vilket inte är förenligt med principen om god hushållning. 

Länsstyrelsens förslag framstår som särskilt olämpligt med hänsyn till att 

samma efterbehandlingsresultat kan uppnås genom återvinning av 

avfallsmassor istället för användning av fyndigt bergmaterial. Länsstyrelsens 

lösning är även olämplig av det skäl att det kommer att ta många år innan 

vattenlinjen når en sådan nivå att en högt belägen hylla kan bli en strandzon. 

Om massor inte placeras på lägre nivåer i enlighet med Sökandens förslag 

kommer det därmed att ta lång tid innan det finns en strandzon.  

D.3.4 Sammantaget framstår Sökandens föreslagna efterbehandlingsplan alltjämt som 

den mest lämpliga lösningen. Då det behövs ca 1 200 000 ton massor för att 

möjliggöra efterbehandling enligt Sökandens förslag får det därmed anses 

klarlagt att det finns ett behov av att ta emot angiven mängd massor för 

efterbehandling. Nyttan och värdet i att efterbehandla täkten på ett bra sätt får 

därtill anses överstiga de negativa miljöeffekter som uppstår från transporter 

med mera. Sådana miljöeffekter blir obetydliga eftersom massorna till stor del 

förs in med returtransporter. Risken för negativa miljöeffekter från föroreningar 

hanteras dessutom effektivt genom fastslagna renhetskrav och en välutformad 

mottagningskontroll. 

D.3.5 Angående bullervallen anser Sökanden att förslaget att lämna kvar den efter 

avslutad täkt innebär en större vinst för den biologiska mångfalden än 

Länsstyrelsens förslag att använda den för efterbehandling. Massorna i 

bullervallen ska klara de platsspecifika riktvärden som har presenterats i 

tillståndsansökan, varför det inte finns anledning att betvivla att en diversifierad 

biologisk mångfald kommer att utvecklas där under och efter verksamhetstiden. 

Bullervallen kan bli en värdefull naturmiljö för arter som gynnas av tidiga 

successioner liksom för arter som behöver en mer utvecklad naturmiljö och det 

finns inte skäl att störa någon av dessa arter i onödan, oavsett hur mycket eller 

lite de skulle drabbas. Det bör även påpekas att Länsstyrelsens förslag skulle 

medföra att Sökandens incitament att gynna den biologiska mångfalden genom 

bullervallen skulle gå om intet. 
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E. Nya synpunkter från närboende inom 1 000 meter från planerad täkt 

E.1 Yttrade från Bengt Ragnemalm, aktbilaga 206, 286 och 312 

E.1.1 Med hänsyn inkomna synpunkter erinrar Sökanden inledningsvis om att 

sekundärvägen visserligen lutar, men däremot inte vägen i korsningen. Vidare 

erinras att Trafikverket har angett att Sökandens föreslagna 

korsningsutformning motsvarar de krav som Trafikverket har ställt samt att den 

föreslagna lösningen varken påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten 

negativt, se Bilaga 3. Något skäl för att sätta ner hastigheten på riksvägen 

bedöms därmed ej föreligga. Sökanden anser inte heller i övrigt att det finns skäl 

för eller är lämpligt med den reglering som föreslagits. Korsningen kommer att 

byggas om i enlighet med det förslag och den projekteringsordning som har 

godkänts av Trafikverket. Arbetet kommer att utföras innan någon 

transportintensiv verksamhet startar. Att genomföra detaljprojektering långt i 

förväg bedöms varken som behövligt eller lämpligt.  

E.2 Yttrande från Pär-Anders Albinsson, aktbilaga 211 

E.2.1 Per-Anders Albinsson anför att det förekommer felaktiga uppgifter om hans 

fastighet. En fältinventering av byggnader och anläggningar utfördes av WSP i 

april 2020 och uppdaterades under våren 2021 efter inkomna synpunkter från 

närboende. De tidigare utredningarna och uppdateringarna har utförts noggrant 

och givetvis med ambitionen att all information ska bli helt rätt. Sökanden 

kommer att genomföra en slutlig översyn av underlaget inför 

huvudförhandlingen i målet. Därigenom säkerställs att slutsatserna i 

utredningen är korrekta.  

E.3 Yttrande från Maths Johnsson och Rose-Marie Sturesson-Johnsson, aktbilaga 
249 

E.3.1 Maths Johnsson och Rose-Marie Sturesson-Johnsson anför att det förekommer 

felaktiga uppgifter om förhållandena på deras fastighet. Angående denna 

synpunkt hänvisar Sökanden till vad som sägs i avsnitt E.2.1 ovan. 

E.3.2 Paret anför även att olika bullerutredningar har gett olika resultat vad gäller 

buller på fastigheten. Sökanden misstänker att denna synpunkt grundar sig i 

någon form av missförstånd eller feltolkning av olika bullerutredningar. 

Kommuner genomför endast övergripande bulleruppföljning.  

E.3.3 I samband med en tillståndsprövning som den nu aktuella genomförs en mycket 

noggrannare och mer detaljerad bullerutredning vars resultat inte är jämförbart 

med resultatet av den utredning kommunen gör. Den bullerutredning som WSP 

gjort inför aktuell tillståndsansökan följer vidare vedertagen metodik, vilket 

även har bekräftats av sakägarnas egen konsult Efterklang, se avsnitt E.8 nedan.  

E.4 Yttrande från Fredriksbergs samfällighetsförening, aktbilaga 262 

E.4.1 Fredriksbergs samfällighetsförening har på nytt yttrat sig i målet och för nu fram 

krav på att Sökanden ska bekosta arbetet med att tre luftningsventiler installeras 
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på föreningens trycksatta avloppsledning. I övrigt vidhåller föreningen sina 

tidigare synpunkter. Sökanden anser att det är oklart vilken risk för skada på 

den trycksatta avloppsledningen som föreligger samt vad orsaken till den 

eventuella risken är. Av föreningens yttrande framgår att systemet redan i 

nuläget är särskilt känsligt för luftfickor bl.a. på grund av feldimensionering. 

Oaktat den oklarhet som föreligger åtar sig Sökanden dock att ersätta föreningen 

för eventuella skador på den trycksatta avloppsledningen som uppstår på grund 

av Sökandens verksamhet. 

E.5 Yttrande från Knut Eriksson, aktbilaga 251, 301 och 309 

E.5.1 Knut Eriksson har återigen inkommit med en sammanställning av artfynd m.m. 

i området för den planerade täkten. I sammanställningen redovisas resultatet av 

ett antal fältbesök genomförda under 2020–2021. Vid fältbesöken har, förutom 

han själv, ett antal grannar och vänner deltagit. Vid ett tillfälle har även 

Östergötlands skogsgrupp deltagit. I sammanställningen har även Callunas 

observationer och fynd inkluderas.  

E.5.2 Knut Eriksson anför inledningsvis att Calluna endast har gjort en översiktlig 

naturvärdes- och artinventering, med få fältbesök, och att resultatet av Callunas 

utredningar inte ger en rättvisande bild av områdets värden. Calluna bemöter 

delvis vad som sägs i bilagan 1. Enligt Calluna är den främsta orsaken till att 

naturvärdesinventeringarna som utförts av Calluna och Knut Eriksson m.fl. 

skiljer sig åt att olika metoder har använts. Callunas inventering följer en SIS-

standard med tre naturvärdesklasser, där biotop- och artvärden redovisats 

tillsammans med en naturvärdesklass, medan Knut Eriksson m.fl. har använt sig 

av fritt eftersök och redovisat ytor med naturvärden. Callunas 

naturvärdesinventering genomfördes vidare av en person under två arbetsdagar 

och Knut Eriksson m.fl. besökte det aktuella området flera gånger under flera 

säsonger.  

E.5.3 I fallet Dömestorp tar den metod Calluna använt (till skillnad från Knut Eriksson 

resonemang) inte hänsyn till vad skogsområdet tidigare haft för naturvärden, 

att skogsområdet kan få högre naturvärden om man lämnar det orört eller att 

man skulle kunna skapa förutsättningar för dårgräsfjäril om man genomförde 

gallringar och andra skötselåtgärder. Metoden beskriver områdets värden i 

nuläget. I sin rapport erinrar Calluna även att nollalternativet inte innebär att 

skogsområdet lämnas orört eller att skötselåtgärder vidtas. Om tillstånd inte ges 

till den sökta täktverksamheten kommer fortsatt skogsbruk bedrivas i området, 

såvitt känt utan särskilda hänsyn till de arter som förekommer eller skulle kunna 

förekomma.  

E.5.4 Det finns givetvis möjlighet att göra fler fynd på en plats där många människor 

genomför fältbesök vid flera olika tillfällen, jämfört med om en eller få personer 

genomför en mer begränsad undersökning vid några fåtal tillfällen. Calluna har 

dock använt sig av vedertagen NVI-standard, som enligt Sökande måste anses ge 

en mer rättvisande bild av områdets värden i dagsläget än vad de utredningar 
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Knut Eriksson m.fl. har genomfört. Knut Eriksson m.fl. har inte endast värderat 

området utifrån nuläget utan utifrån vilka värden det skulle kunna utveckla i ett 

teoretiskt framtidsscenario, om omfattande åtgärder vidtas. En sådan 

bedömning blir väldigt spekulativ och bör inte läggas till grund för bedömningen 

i en tillståndsprövning.  

E.5.5 Vidare erinras vad Calluna anger på s. 4 i sin rapport: 

Knut Eriksson m.fl. redovisar en lång rad rödlistade arter. Förekomst av en rödlistad art 

medför inte per automatik att en yta har naturvärdesklass 1-3. Biotopvärde och artvärde 

för ett naturvärdesobjekt vägs samman, men om biotopvärdet är lågt, som det är över 

stora delar av skogen i Dömestorp, och förekomsten av en rödlistad art är obetydlig samt 

att området inte är påtagligt artrikare än samma typ av biotop i trakten, uppnås bara 

obetydligt eller visst artvärde. Detta räcker bara till naturvärdesklass 4. 

E.5.6 Knut Eriksson anför att det förekommer en rad andra arter och naturvärden 

utöver vad som framgår av Callunas utredningar. Vidare anförs att området har 

ett antal värdefulla miljöer av olika slag. En av de arter Knut Eriksson m.fl. har 

noterat och som flera enskilda framfört synpunkter om är arten större 

vattensalamander. Till bemötande av dessa synpunkter hänvisar Sökanden till 

vad som anförts ovan i denna inlaga.  

E.5.7 Knut Eriksson nämner även grönvit nattviol och blåsippa och Callunas 

utredning har verifierat att dessa arter förekommer i mindre antal i Dömestorp. 

Arterna är förvisso fridlysta men samtidigt relativt vanliga lokalt och nationellt. 

Det finns en risk att enstaka exemplar av arterna grävs upp oavsiktligt i 

samband med avbaning inom det ansökta verksamhetsområdet. Syftet med 

verksamheten är dock uppenbart ett annat än att ta bort eller skada grönvit 

nattviol och blåsippa. Vidare har Calluna bedömt att den sökta verksamheten 

inte medför någon beaktansvärd risk för påverkan på dessa arters gynnsamma 

bevarandestatus i området, varken på lokal eller på regional nivå. Det bedöms 

därför inte krävas dispens från artskyddsförordningen för dessa arter, jfr. MÖD 

2016:1. För det fall domstolen skulle vara av annan uppfattning yrkar Sökanden 

dock reservationsvis att artskyddsdispens enligt 15 § artskyddsförordningen 

meddelas. Skäl för dispens föreligger då det inte finns någon annan lämplig 

lösning och då dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus. Sökanden har tidigare beviljats dispens för motsvarande 

åtgärder avseende grönvit nattviol vid Aska bergtäkt, se denna domstols dom 

den 28 oktober 2019 i mål nr M 5472-17. 

E.5.8 Andra arter som Knut Eriksson nämner är bl.a. fåglar, fladdermöss, svampar, 

samt dårgräsfjäril. Vad gäller dessa arter hänvisas till Callunas utredning, 

bilagan 1, med följande tillägg och förtydliganden.  

E.5.9 Dömestorp är ett litet område ur en spillkråkas perspektiv och Callunas 

utredning har inte kunnat verifiera att det finns lämplig boträd eller att häckning 

förekommer i området. Enligt Callunas bedömning påverkar täktverksamheten 

inte artens gynnsamma bevarandestatus och någon konflikt med förbuden i 



 

 

14 
 

 

 

SW
41380750/4 

artskyddsförordningen uppstår således inte. Vad gäller övriga bedömda 

fågelarter kan täktverksamheten påverka enskilda exemplar eller medföra 

förstöring av fortplantningsområden eller viloplatser, men gynnsam 

bevarandestatus bedöms inte påverkas på lokal eller regional nivå.  

E.5.10 Av Callunas utredning framgår att området är viktigast för näringssökande 

fladdermöss men att området inte bedöms vara betydelsefullt för föryngring av 

fladdermöss då gamla hålträd är mycket fåtaliga och byggnader saknas helt. 

Även miljöer för övervintring saknas i Dömestorp varför området inte heller är 

viktigt ur den aspekten. 

E.5.11 För svampfloran ligger enligt Calluna de värdefullaste markerna norr och 

nordväst om skogen vid Dömestorp och dessa kommer inte att påverkas av 

täktetableringen. Inga skyddade svamparter bedöms enligt Calluna påverkas 

negativt vid en täktverksamhet i Dömestorp. 

E.5.12 Knut Eriksson anför att man har hittat en potentiell lokal för dårgräsfjäril som är 

värd att bevara och vidareutveckla. Callunas utredning visar dock att området i 

dagsläget är för igenvuxet för att det ska fungera som lokal för arten. Vidare 

innebär nollalternativet (att det inte sker någon täktverksamhet) sannolikt 

snarare att området kommer att växa igen ytterligare, då det inte finns kända 

planer på att restaurera området till förmån för dårgräsfjäril. Eftersom 

förutsättningarna för dårgräsfjäril i dagsläget är obefintliga och det bedöms 

krävas omfattande skötselåtgärder för att gynna arten bedömer Calluna att det i 

dagsläget inte finns behov av ytterligare inventeringar av arten. 

E.5.13 Med hänsyn till vad som framkommit tidigare samt i Callunas nya utredning är 

Sökandens bedömning att den planerade verksamheten inte innebär någon 

otillåten påverkan på de arter som har noterats i området eller på områdets 

naturvärden i övrigt. Det ska påpekas att verksamheten kan förbättra 

förutsättningar för olika arter genom anläggande av täkten som sådan, 

sedimentationsdammar, diken och stenupplag m.m. Dessa kan utgöra lämpliga 

livsmiljöer för en rad arter.  

E.6 Yttranden från Stefan och Ulrika Backlund, aktbilaga 275, 288 och 293 

E.6.1 Stefan och Ulrika Backlund anför att det förekommer felaktiga uppgifter om 

förhållandena på deras fastighet. Angående denna synpunkt hänvisar Sökanden 

till vad som sägs i avsnitt E.2.1 ovan. 

E.6.2 Sökanden har tidigare angivit att asfaltverket kommer att vara placerat på 

täktbotten, omgivet av höga bergväggar, samt att betydande luktstörningar 

därmed inte förväntas uppstå vid omgivande bostäder. Närboende har 

efterfrågat förtydligande av hur detta förhåller sig till omständigheten att det 

kommer att ta ett par år innan brytningen når så långt att man kommer ner på 

det som blir den slutliga täktbotten. Sökanden får med anledning därav 

framhålla att asfaltsverk inte kommer att tas in i verksamheten innan det finns 

lämplig och störningsskyddad plats för det.  
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E.7 Yttrande från Bengt och Helene Ragnemalm, aktbilaga 287 

E.7.1 Bengt och Helene Ragnemalm har framfört synpunkter på Sökandens 

riskanalys. Med anledning av synpunkterna har Sökanden uppdragit åt WSP att 

bemöta vad som framförts. Paret Ragnemalms synpunkter och WSP:s svar 

sammanfattas i relevanta delar nedan.  

E.7.2 Bengt och Helene Ragnemalm anför bl.a. att det behövs större säkerhetsavstånd 

mellan täkten och riksväg 23/34. WSP erinrar dock att säkerhetsmarginalen 220 

meter motsvarar avståndet från täktområdet. Det är endast den sista salvan i 

brytområdeskanten som får ett säkerhetsavstånd med gräns 50 meter från 

riksvägen. Alla andra salvor får ett större avstånd till riksvägen. 

E.7.3 WSP erinrar även om att stenkast är oundvikliga då berg bryts loss. För varje 

salva utförs dock borrning och laddningsberäkningar för att optimera 

sprängresultatet eller det s.k. styckefallet (dvs. hur stora bitar bergmassan ska 

fragmenteras till). De beräkningar, analyser och kontroller som utförs inför 

sprängning bidrar inte bara till ett kontrollerat styckefall utan även i hög grad till 

att minimera risken för oförutsägbara kast. Det är en enorm skillnad mellan 

moderna kontrollerade salvor och de som sprängdes på 70- och 80-talet, då 

Svensk Detonik Forskning tog fram de alltjämt styrande kastlängderna från 

sprängningar. Med dagens teknik och beräkningsmetoder är det nu betydligt 

bättre säkerhet i bedömningarna, varför det är sannolikt att riskområden 

kommer att kunna minskas när ny forskning har publicerats. Till dess används 

de riskområden som anges i de gamla studierna vid beräkningar av kastlängder. 

E.7.4 Bengt och Helene Ragnemalm frågar hur övriga områden, hagmark och 

strövområden ska avlysas i samband med sprängningar. Då frågan inte är 

kopplad till WSP:s utredning hänvisat Sökanden till Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om sprängarbeten (2007:1) som kommer att följas av Sökanden. Det 

utses en sprängarbas som leder och övervakar arbetet. En sprängplan och 

riskbedömning upprättas inför varje enskild sprängning. Riskbedömningen 

visar vilka åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera det farliga området i 

samband med varje sprängning. Vid pallhöjder som överstiger 10 meter görs en 

detaljerad mätning av hålavvikelsen i borrhålen i de två främre hålraderna för 

att eliminera risken för okontrollerade kast. Sprängsalvan får initieras endast 

om åtgärder vidtagits så att ingen som vistas inom farligt område riskerar att 

skadas.  

E.7.5 Bengt och Helene Ragnemalm anför även att verksamheten ska hålla sig under 

riktvärden på vibrationsnivåer hos kringliggande fastigheter som beräknats 

enligt SS 460 48 66:2011. Enligt WSP är detta dock fel då tillståndsansökan 

avser sprängningar med en maximal svängningshastighet av 4 mm/s. Det är 

alltså detta värde verksamheten ska förhålla sig till, inte värdet som anges i 

standarden. 

Bengt och Helene Ragnemalm anför vidare att Sökande ska redovisa 

variabelvärden (främst för variabeln V10) så att fastighetsägare kan kontrollera 
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att beräkningarnas resultat är korrekta. Enligt WSP beräknar standarden ett 

gränsvärde på svängningshastighet i mm/s och anger detta som Vmax. I tidigare 

ingiven riskutredning anges endast Vmax = V10*Fd. I standarden framgår dock 

att Vmax = V0*Fb*Fm*Fd*Ft. V10 är således V0*Fb*Fm*Fd(10m)*Ft. 

Anledningen till att V10 anges istället för Vmax i tidigare ingiven utredning är 

att Fd vid avståndet 10 meter för alla undergrunder är 1,0. Då varje enskild salva 

kommer att ha ett varierande avstånd till mätobjekten är det ytterst opraktiskt 

att redovisa Vmax för varje objekt då det skulle krävas oändligt långa tabeller 

med riktvärden för olika avstånd för varje enskilt objekt. Alla parametrar finns i 

en inventeringsbilaga som finns som ett underlagsmaterial till Sökandens 

riskanalys. Det är ett omfattande material, men den som önskar ta del av 

materialet kan kontakta Olle Goffe på WSP för att få underlaget via mail. 

Bengt och Helene Ragnemalm framför även synpunkter på WSP:s hänvisning till 

tre olika beräkningsmodeller/formler samt använda platskonstanter. Enligt 

WSP är de använda formlerna vedertagna och används i spränghandböcker och 

annan facklitteratur. Rent matematiskt är det samma formel men de har olika 

värden på konstant och exponent. WSP har valt att redovisa formlerna som de 

redovisas i litteraturen inom ämnesområdet så att sakkunniga lättare kan känna 

igen dem.  

Enligt WSP stämmer det vidare, som paret anför, att det saknas fasta 

konstanter. Om man inte utfört provsprängningar måste konstanterna antas för 

olika typer av berggrund. Vid uppstart av en ny täkt kommer provsprängningar 

att ge detaljerad information om konstanterna. Den s.k. skallagsekvationen 

tillämpas sedan på varje salva. Konstanterna justeras och stämmer bättre och 

bättre för varje salva som skjuts. Det positiva är att man innan planering för 

nästa salva får besked om förväntad vibrationsnivå i de närliggande objekten. 

Ligger man nära gränsvärdet 4 mm/s anpassas salvan så att predikterade nivåer 

hamnar under 4 mm/s. 

E.7.6 Då ingen provsprängning ännu utförts har inga insituvärden för konstanter och 

exponenter fastställts ännu. De konstanter som valts är som ett medelvärde för 

svensk berggrund, som i avsaknad på uppmätta värden är vanligt 

förekommande i liknande predikteringar. Det bör påpekas att dessa konstanter 

kan variera beroende på var i täkten man spränger. Kontinuerliga mätserier i 

samband med täktsprängningarna gör variablerna mer och mer rättvisande. 

E.7.7 WSP:s prediktering är ingen exakt metod utan ger en uppskattning av vad man 

kan förvänta sig för nivåer. Predikteringar används för att kunna förutspå om 

det över huvud taget är möjligt att utföra en verksamhet på platsen med angivna 

restriktioner. All prediktering måste dock ses som just prediktering. Oavsett de 

värden som predikteras kommer verksamheten att styras helt av ett 

avståndsoberoende Vmax på 0,4 mm/s ”Peak”. Svängningshastigheter i objekt 

runt täktområdet får aldrig överstiga detta Vmax-värde. 
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E.8 Aktbilaga 310, rapport från Efterklang 

E.8.1 Föreningen Stoppa Skeda Bergtäkt har åt Efterklang gett uppdraget att granska 

Sökandens bullerutredning, som utförts av WSP akustik. Resultatet av 

Efterklangs granskning visar att bullerutredningen i allt väsentligt är utförd på 

ett korrekt sätt. Efterklang för dock fram ett antal synpunkter vilka 

kommenteras och bemöts nedan. 

E.8.2 Efterklang anser att Sökanden bör redovisa ljudnivåbidrag för samtliga 

bullerkällor och beräkningsfall för att det ska vara möjligt att bedöma om ljud 

från verksamheten kommer att ha karaktären av impulsljud vid bostäder. Deras 

egen bedömning är dock det inte finns några bullerkällor i täkten som normalt 

innehåller tonkomponenter. Enligt Efterklang är skutknackning den enda 

bullerkällan som eventuellt skulle kunna ge upphov till ofta återkommande 

impulsljud vid bostäder. Mot bakgrund av Efterklangs synpunkter avseende 

impulsljud har WSP sammanställt en tabell som möjliggör en jämförelse av 

bullret från skutknackaren med övrigt buller (tabellen avser driftsfall 1): 

BP1 – totalt = 44 dBA                Skutknackning = 30 dBA          Skillnad = 14 dBA 

BP2 – totalt = 45 dBA                Skutknackning = 29 dBA          Skillnad = 16 dBA 

BP3 – totalt = 46 dBA                Skutknackning = 25 dBA          Skillnad = 21 dBA 

BP4 – totalt = 44 dBA                Skutknackning = 27 dBA          Skillnad = 17 dBA 

BP5 – totalt = 45 dBA                Skutknackning = 29 dBA          Skillnad = 16 dBA 

BP6 – totalt = 49 dBA                Skutknackning = 42 dBA          Skillnad = 7 dBA 

BP7 – totalt = 48 dBA                Skutknackning = 42 dBA          Skillnad = 6 dBA 

BP8 – totalt = 46 dBA                Skutknackning = 37 dBA          Skillnad = 9 dBA 

E.8.3 Som även Efterklang anför i sin rapport finns ingen fastställd beräkningsmetod 

för att bedöma risken för impulsljud innan en verksamhet är i drift. Efterklangs 

egen utgångspunkt är att ekvivalent ljudnivåbidrag från skutknackning bör vara 

ca 10–15 dB lägre än övrigt buller vid bostäder. Om skillnaden är mindre än så 

finns det enligt deras bedömning en förhöjd risk för impulsljud. Då hörbarheten 

beror på allt omgivningsbuller är en bedömning som enbart utgår från täktens 

buller dock mycket osäker. Sökanden anser att uppföljande mätningar på plats 

när verksamheten är igång ger ett betydligt säkrare resultat i fråga om 

förekomsten av impulsljud. Som tidigare har angetts kommer förekomsten av 

impulsljud att kontrolleras som en del av verksamhetens egenkontrollprogram. 

Om impulsljud skulle uppstå kan de skärpta kraven uppfyllas genom att ingen 

förkrossning, borrning och/eller skutknackning pågår samtidigt.  

E.8.4 En annan synpunkt från Efterklang är att använd ljudeffektnivå för förkrossen 

är för låg. WSP har dock nyligen mätt upp ljudnivån av den aktuella förkrossen, 

varför det är utrett att korrekt ljudeffektnivå har tillämpats. I nuläget räknar 

Sökanden med att använda motsvarande förkross i den ansökta verksamheten. 
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E.8.5 Vidare anger Efterklang att maximala ljudnivåer från transporterna på 

infartsvägen bör tas med vid beräkning av maximala ljudnivå nattetid. Med 

anledning av dessa synpunkter får Sökanden förtydliga följande. Bullret från 

lastbilarna efter infartsvägen är beräknat enligt trafikbullernormen. De 

redovisade högsta nivåerna nattetid (bilaga 5 och 9 till bullerutredningen, Bilaga 

B4 till tillståndsansökan) uppkommer just från transporterna på vägen, så det 

bullret är redan medtaget i beräkningen. Sökanden har för avsikt att asfaltera 

den sträcka som är grusbelagd. Vägen kommer därmed att vara slät och ha god 

standard, varför det inte bedöms finnas risk för höga smällar.  

E.8.6 Efterklangs sista synpunkt avser trafikmängder. Mot bakgrund av de synpunkter 

som framförs önskar Sökanden förtydliga att WSP:s utredning utgår från en 

trafikmängd om 300 fordon per dygn fördelat på veckans arbetsdagar. 

Omräknat till ÅDT motsvarar det 210 fordon totalt i båda riktningar (189 

tillkommande mot norr och 21 tillkommande mot söder). Avrundat till närmaste 

heltal blir det 7 940 och 7 770 fordon mot norr/söder. Efterklang verkar inte ha 

utgått från ÅDT i sina uträkningar och det stämmer inte att beräkning med 

deras trafikmängder ger en ca 0,6 dBA högre ekvivalenta ljudnivå för väg 23/34 

norrut än i WSP:s beräkningar. I BP5 så ger Efterklangs angivna trafikmängd, 

(som har lägre andel % tung trafik) 0,1 dB lägre ljudnivåer än de värden WSP 

beräknat. Det rör sig om mycket små skillnader i trafikmängd, med en påverkan 

på den ekvivalenta ljudnivån som endast uppgår till decimaler. Normalt 

avrundas trafikmängd till jämna hundratal och små skillnader i trafik ger små 

skillnader hos den ekvivalenta ljudnivån, exempelvis skulle en dubblering av 

trafikmängden på sträckan från 7940 till 15880 endast ge en höjning på 3 dBA. 

E.9 Yttrande från Anders Vilu Lundmark m.fl, aktbilaga 315–317  

E.9.1 Lundmark m.fl. gör gällande att den sökta verksamheten strider mot 

strandskyddsreglerna och att det därför krävs att det föreligger skäl för dispens 

för att tillstånd ska kunna ges. För ordningens skull erinras att det inte sker 

någon formell dispensprövning för verksamheter som prövas inom ramen för en 

tillståndsprövning enligt miljöbalken. Förenligheten med 

strandskyddsbestämmelserna prövas inom ramen för tillståndsprövningen.  

E.9.2 Lundmark m.fl. gör dels gällande att en mycket liten del av den södra delen av 

täktområdet omfattas av strandskyddsområdet för Slakaån, dels att det finns 

mindre ”vattendrag” och ”gölar” i och i anslutning till verksamhetsområdet.  

E.9.3 Ett ”vattendrag” som nämns särskilt är ”Dömestorpsbäcken” som uppges gå 

genom det planerade verksamhetsområdet. Denna tillfälliga vattensamling finns 

dock inte omnämnd eller utritad på Lantmäteriets fastighets- eller terrängkarta 

utan är en benämning som skapats av Knut Eriksson m.fl. Av Callunas 

utredning, se bilagan 1, framgår att det är fråga om ett vatten som under stor del 

av året saknar ekologisk funktion som bäck.  

E.9.4 Till stöd för Lundmark m.fl:s påståenden om ”vattenförekomster” i övrigt 

hänvisas till observationer av Knut Eriksson. Som framgår under rubrik 12.4 i 
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tillståndsansökan samt i MKB:n visar Sökandens utredning dock att det inte 

finns någon risk för att den ansökta verksamheten kommer att påverka något 

område som omfattas av strandskydd.  

E.9.5 Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar och 

vattendrag men det saknas en lagstadgad definition av begreppen insjö och 

vattendrag. I MÖD:s dom den 11 juni 2015 i mål nr M 10756-14 konstateras dock 

att den praktiska tillämpningen ofta utgår från Lantmäteriets topografiska karta 

i skala 1:50 000 där vattenförekomster är blåmarkerade. Av rättspraxis följer 

vidare att det har betydelse för bedömningen av strandskydd att ett vattendrag 

faktiskt är vattenförande, oberoende av om markeringar gjorts på den 

topografiska kartan (se MÖD 2008:36).  

E.9.6 Av den topografiska kartan i figur 2 i den hydrogeologiska utredningen (bilaga 

B3 till tillståndsansökan) framgår att inget vatten, förutom Slakaån, har 

markerats inom eller i anslutning till det planerade verksamhetsområdet. Detta 

överensstämmer väl med de förhållanden som har kunnat konstateras vid besök 

på platsen i samband med de inventeringar som Sökanden låtit utföra. Inga 

strandskyddade vattensamlingar eller liknande har observerats vid dessa 

tillfällen. Enligt de utredningar Sökanden låtit utföra är småvatten som 

förekommer inom verksamhetsområdet periodvis helt torrlagda och har 

bedömts vara av begränsat värde för groddjur.  

E.9.7 Utifrån vad som framgår i bilagan 1 bedömer Sökanden vidare att 

”Dömestorpsbäcken” saknar en strandsskyddzon. 

E.9.8 Lundmark m.fl. har framfört att ett vattendrag som tidvis har ont om vatten 

trots detta kan betraktas som ett vattendrag i miljöbalkens mening (se MÖD 

2012:4). Målet i fråga handlade dock om en bäck som var nedskuren i en ravin, 

vilket inte är jämförbart med det mindre tidvis vattenfyllda traktorspår som nu 

påstås ha observerats. Sökanden bedömer därför inte att uttalandena i MÖD 

2012:4 är tillämpliga i aktuellt fall. Speciellt med tanke på att senare praxis utgår 

ifrån vattenförbarhet. Det får därmed sammantaget anses klarlagt att den 

ansökta verksamheten inte påverkar något strandskyddsområde förutom just 

Slakaåns.  

E.9.9 Lundmark m.fl. verkar likväl vara av uppfattningen att varje småvatten omfattas 

av strandskydd, trots avsaknad av ekologisk funktion, naturvärden och värden 

för friluftslivet. Detta är dock en felaktig tolkning av strandskyddet, som vid 

praktisk tillämpning skulle innebära att i det närmaste all normal skogsmark 

skulle omfattas av strandskydd. Enligt 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken 

syftar strandskyddet rätteligen till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten. Det generella strandskyddet innebär att 

det inom 100 m från strandlinjen inte får vidtas vissa åtgärder i strid med 

strandskyddets syften, se 7 kap. 14 och 15 §§ miljöbalken. 
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E.9.10 Enligt 7 kap. 15 § MB får inte byggnader eller byggnaders användning ändras 

eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 

fritt. Inte heller får nya byggnader uppföras eller grävningsarbeten eller andra 

förberedelser utföras för sådana byggnader eller anläggningar. Enligt samma 

bestämmelse får inte heller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar 

livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

E.9.11 Om en åtgärd strider mot det ovan sagda krävs särskilda skäl för dispens i 

enlighet med 7 kap. 18 b och c §§ miljöbalken. Enligt praxis krävs dock först att 

åtgärden i sig bedöms som otillåten i förhållande till 7 kap. 15 § miljöbalken, se 

MÖD:s dom den 18 december 2018 mål nr M 6025-18. Av rättsfallet framgår att 

om åtgärden inte är otillåten är den inte heller dispenspliktig. Motsatsvis gäller 

att det inte finns anledning att pröva förutsättningar för strandskyddsdispens 

om åtgärden i sig är tillåtlig. 

E.9.12 Inga åtgärder kommer att vidtas inom strandskyddszonen för Slakaån, varför 

det inte krävs dispens i förhållande till åns strandskyddszon. Vad gäller övriga 

tillfälliga vattensamlingar m.m. i området gör Sökanden följande bedömning. 

Även om dessa, i motsats till vad Sökanden bedömt, skulle anses ge upphov till 

strandskyddszoner, får det i vart fall anses uppenbart att det rörliga friluftslivets 

tillgång till strandområden inte aktualiseras. Vidare får det anses uppenbart att 

inga åtgärder kommer att vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 

eller växtarter eftersom vattensamlingarna redan i dagsläget periodvis är helt 

torrlagda. Vid en sammantagen bedömning är det således uppenbart att den 

planerade verksamheten inte innebär några åtgärder som är otillåtna utifrån 

strandskyddsbestämmelserna eller dess syften. I den mån strandskydd 

föreligger inom området får behov av strandskyddsdispens därmed under alla 

omständigheter anses saknas. 

E.10 Yttrande från Björn och Corinne Wedell, aktbilaga 318 

E.10.1 Angående lokaliseringen har Björn och Corinne Wedell hänvisat till MÖD:s dom 

i mål nr. M 3113-13. Paret synes göra gällande att det finns praxis om ett 

generellt skyddsavstånd om 500 meter mellan täkter och bostäder, någonting 

som inte stämmer. Det bör även påpekas att paret inte har hänvisat till MÖD:s 

domskäl utan till uttalanden från enskilda klaganden som refereras domen. Av 

domskälen i M 3113-13 framgår att MÖD bl.a. bedömde att det inte var visat att 

det förelåg ett behov av täkten på den sökta platsen. MÖD bedömde även att det 

med hänsyn till konstaterade brister i utredningen inte var visat att den ansökta 

täktverksamheten kunde bedrivas på platsen utan oacceptabla störningar för 

omgivningen. Avståndet till närboende var ytterligare en omständighet som 

medförde att MÖD ansåg att lokaliseringen var olämplig men något uttalande 

om ett generellt skyddsavstånd mellan täkter och bostäder gjordes inte av MÖD. 

Eftersom omständigheterna i målen skiljer sig åt på avgörande punkter anser 
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Sökanden inte att M 3113-13 har någon direkt relevans för 

lokaliseringsprövningen av den nu ansökta verksamheten. 

E.10.2 Björn och Corinne Wedell har vidare anfört att eftersom det saknas en 

beräkningsmodell för att beräkna total bullernivå från trafikbuller från väg 

23/34 och buller från täktverksamheten tillsammans borde två sådana 

bullerkällor inte placeras inom 500 meter från bebyggelse. Vad som anförts i 

denna del saknar dock helt stöd i praxis. Det är därtill varken lämpligt eller 

praktiskt möjligt att lokalisera en täkt där det inte finns vägar.  

E.10.3 Gällande skutknackning kan förtydligas att WSP har räknat med att den är i drift 

under hela ”värsta timmen”. Med de naturliga avbrott som uppkommer när 

skutknackaren positioneras om innan knackning av nästa skut ger detta en 

ekvivalent ljudnivå motsvarande 114 dBA, vilket även Efterklang har konstaterat 

vara ett rimligt värde i sin utredning.  

E.10.4 Vad gäller Björn och Corinne Wedells övriga synpunkter avseende buller och 

vibrationer hänvisas till vad som anges i avsnitt E.7 och E.8 ovan. 

E.11 Yttrande från Johan Nilsson m.fl., aktbilaga 328 

Sökanden delar inte Johan Nilssons m.fl. bedömning att det inte går att jämföra 

materielbehovet i Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Det stämmer 

inte heller att det finns så stor mängd ackumulerat outnyttjat berg i länet att det 

saknas behov av den ansökta verksamheten. Sökanden har presenterat 

omfattande utredning om behovet och vidhåller, med hänvisning till denna, att 

det är visat att det finns ett nuvarande samt framtida behov av bergmaterialet 

från den sökta verksamheten. 

E.11.1 Johan Nilsson m.fl. anför att Sökanden förlitat sig för mycket på eDNA-analys 

vid bedömningen av naturvärdena på platsen för täkten. Denna synpunkt 

bemöts i Callunas rapport, bilagan 1. Enligt Calluna är det visserligen vanskligt 

att ta vattenprover för eDNA-analys. I detta fall hade utföraren dock många års 

erfarenhet av att inventera och artbestämma groddjur och reptiler. Vid 

inventeringen av groddjur togs inte bara vattenprover för analys utan en 

besiktning av dammen och dess kvaliteter som leklokal utfördes, liksom en 

okulär inventering efter groddjur. Detta kompletterades sedan med analys av 

eDNA på vattenproverna som följde den rekommenderade metodiken från 

NRM. Eftersom vattenförekomsterna bedömdes som mindre väl lämpade för 

större vattensalamander (något som även Callunas nya utredning har bekräftat) 

beslutades sedan att inte göra ytterligare inventeringsinsatser. Eftersom det i 

efterhand har konstaterats att större vattensalamander förekommer i området 

kan detta beslut ifrågasättas. Då kompletterande inverteringar numera ägt rum 

får frågan dock anses överspelad. 

E.12 Yttrande från Björn Wedell, aktbilaga 333 

E.12.1 Det stämmer att det anges i den arkeologiska utredningen att området kring 

Slaka och Skeda är mycket rikt på fornlämningar från olika tider. Utredningen 
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visar dock inte på några kända fornlämningar, boplatslägen eller misstankar om 

andra dolda fornlämningar inom området för täkten. Länsstyrelsen har vidare 

inte haft något att erinra mot verksamheten, se Bilaga 4.  

E.12.2 Sammantaget bedöms eventuella negativa effekter på kulturmiljön endast bli av 

liten betydelse. Vid markarbeten ska dock särskild uppmärksamhet iakttas för 

att upptäcka eventuella kulturlämningar. Påträffas arkeologiska lämningar 

kommer verksamheten omedelbart att avbrytas och fyndet anmälas till 

länsstyrelsen.  

E.13 Yttrande från Johan Nilsson, aktbilaga 336–337 

E.13.1 Johan Nilsson har efterfrågat underlag från Sökandens anlitade 

naturmiljökonsult, Calluna AB. Calluna har besvarat Johan Nilssons första 

förfrågan varefter Johan Nilsson har ställt kompletterade frågor och begärt 

ytterligare underlag från Calluna. Det som efterfrågats är underlag och uppgifter 

avseende utförda naturvärdesinventeringar. I enlighet med domstolens 

föreläggande tillhandahålls efterfrågat underlag: 

 Tidsredovisningar 2019–2021, där det framgår hur många timmar 

Callunas personal har lagt på olika moment i samband med artinventering 

samt rapportskrivning, Bilaga 5–7. Datum för fältbesök framgår av 

Callunas rapport. 

 Rapport från DNA-analys av vattenprover, Bilaga 8. De relevanta 

provresultaten i rapporten är de från södra och norra Dömestorp. Övriga 

prover rör ett annat projekt och är inte relevanta i detta sammanhang. 

Skälet att resultat av prover från ett annat projekt redovisas i bifogad 

rapport är att Calluna skickade in proverna från båda projekt för analys 

vid NRM samtidigt. 

I samband med att Sökanden den 31 augusti 2021 fick ta del av rapporten 

från DNA-analysen uppmärksammade Sökanden att provresultaten visar 

positiva replikat för större vattensalamander i båda provpunkter. 

Sökanden har påtalat detta för Calluna och Calluna har tagit på sig fullt 

ansvar för detta och medger att ett misstag har skett. Detta har lett till att 

provresultatet inte har redovisats korrekt tidigare, med följden att 

artutredningen blivit bristfällig avseende större vattensalamander. 

Sökanden ser mycket allvarligt på Callunas bristande hantering av DNA-

analysen. Då arten större vattensalamanders förekomst i Dömestorp 

numera har blivit konstaterad har Sökanden föreslagit erforderliga 

skyddsåtgärder och anpassat ansökan med hänsyn till artens förekomst i 

området.  

 Det av Johan Nilsson efterfrågade gis-underlaget är mycket omfattande 

och finns i shapefiler som inte kan göras tillgängligt för domstolen på ett 

enkelt sätt då det krävs särskild programvara för att kunna öppna och 

granska filerna. Det som framgår i gis-underlaget har vidare redovisats i 
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ingiven inventeringsrapport varför det inte bedöms finnas behov av att ge 

in shapefilerna till domstolen. Det efterfrågade underlaget bifogas därför 

inte denna inlaga utan skickas direkt till Johan Nilsson per e-post. Övriga 

som önskar få del av shapefilerna med gis-underlaget kan kontakta Svevia 

för att få underlaget skickat till sig på motsvarande sätt. 

F. Övrigt 

F.1 Liksom tidigare under prövningen har flertalet yttranden inkommit från 

fastighetsägare vars fastigheter är belägna mer än 1 000 meter från den 

planerade täkten. Sökanden har tagit del även av dessa yttranden och 

konstaterar att synpunkterna däri motsvarar dem som har framkommit i 

yttranden från myndigheter och närboende till täkten.  

F.2 I samhället behövs en rad olika verksamheter samt infrastruktur för tåg, flyg och 

vägtransporter m.m. Givetvis ska dessa lokaliseras och planeras så att de 

eventuella störningar som de ger upphov till minimeras och stannar på en 

acceptabel nivå. Närboende till verksamheter och infrastruktur får dock i princip 

alltid tåla vissa störningar som inte kan undvikas. I detta fall visar samtliga 

genomförda utredningar att fastigheter så långt bort som 1 000 meter från den 

planerade täkten inte kommer att påverkas nämnvärt av den ansökta 

verksamheten. Sökanden vidhåller därför att det inte finns skäl att bemöta 

synpunkterna i yttrandena från dem som bor på sådant avstånd särskilt. Det ska 

erinras att en gräns på 1 000 meter är praxis i sammanhanget. Normalt ges inte 

information om sprängningar m.m. till boende på fastigheter belägna mer än 1 

000 meter bort, just för att de inte påverkas av några direkta störningar från 

verksamheten. Den eventuella mindre störning som verksamheten skulle kunna 

ge upphov till för dem som bor mer än 1 000 meter från täkten får i 

sammanhanget anses acceptabel och inverkar därmed inte på tillåtligheten.  

 

Malmö som ovan 

 

    

Anders Linnerborg   Jakob Ekesbo 

Advokat, partner   Advokat 

T: +46 10 690 04 45   T: +46 10 690 04 17 

E: anders.linnerborg@setterwalls.se   E: jakob.ekesbo@setterwalls.se 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Kompletterande utredningar av Calluna 

Bilaga 2 Dömestorp, Riktad inventering spillkråka och reliktbock 2021 

Bilaga 3 Yttrande från Trafikverket 

Bilaga 4  Yttrande från Länsstyrelsen 

Bilaga 5 Projektuppföljning 2019 

Bilaga 6 Projektuppföljning 2020 

Bilaga 7 Projektuppföljning 2021 

Bilaga 8 eDNA Dömestorp 

 


