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Yttrande över ansökan om tillstånd till 
täktverksamhet m.m. samt bortledande av 
grundvatten på fastigheten Dömestorp 2:3 i 
Linköpings kommun
Ert målnummer: M 2877–20

Yttrande
Länsstyrelsen har givits möjlighet att yttra sig över aktbilaga 202 och 205 i mål M 2877–20. 
Med anledning av vad som framförs i handlingarna vill Länsstyrelsen framföra följande. 

Artskydd
Länsstyrelsen konstaterar att sökanden har haft för avsikt att genomföra ytterligare 
utredningar, när det gäller förekomst av reliktbock och spillkråka, under våren 2021. 
Länsstyrelsen ser positivt på att ytterligare utredningar genomförs och avvaktar resultatet från 
utredningarna innan ställning tas kring hur arterna bör beaktas i tillståndsprövningen. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det lämnats in uppgifter i målet som anger att det 
dokumenterats förekomst av större vattensalamander i området för den planerade 
täktverksamheten (aktbilaga 301). I samband med detta har även inlämnats uppgifter som 
tyder på att mindre vattensalamander kan förekomma i större utsträckning i området än vad 
som framkommit av tidigare redovisat underlag.  

Större vattensalamander är skyddad genom fridlysningsbestämmelserna i 4 § 
artskyddsförordningen (2007:845) och mindre vattensalamander skyddas av 
fridlysningsbestämmelser i 6 § samma förordning. Det är därför angeläget att områdets 
betydelse för de båda arterna klarläggs för att en bedömning av verksamhetens tillåtlighet, 
utifrån artskyddsförordningens bestämmelser, ska kunna göras. Länsstyrelsen anser att 
ytterligare utredningar behöver göras som klargör vilken betydelse området har för så väl 
större som mindre vattensalamander och vilka konsekvenserna för de båda arterna kan bli i 
området. Länsstyrelsen konstaterar att EU-domstolen i två sentida avgöranden (mål nr C-
473/19 och C-474/19) har behandlat frågan om tillämpningen av art- och habitatdirektivets 
bestämmelser för arter som omfattas av 4 § artskyddsförordningen.  

Tillståndstid
Sökanden framför i aktbilaga 202 att praxis i branschen är att tillstånd meddelas för perioder 
om 25–30 år. Länsstyrelsen konstaterar att av Östergötlands 41 aktiva bergtäkter är det endast 
en som har en tillståndstid som överstiger 20 år. Någon omotiverad konkurrensnackdel i 
förhållande till andra aktörer på marknaden torde därmed inte föreligga. Länsstyrelsen 
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vidhåller sin inställning från tidigare yttrande och anser fortsatt att tillståndstiden bör 
begränsas till 20 år från det att tillståndet fått laga kraft.  

Införsel av massor
Länsstyrelsen vidhåller tidigare inställning när det gäller införsel av massor och anser att 
mottagandet ska begränsas till maximalt 400 000 ton totalt. Länsstyrelsen ser inte att något 
behov av att ta emot 1 200 000 ton massor föreligger för att genomföra en godtagbar 
efterbehandling av området. Merparten av massorna kommer att hamna under en framtida 
vattenyta i den planerade täktsjön och endast en liten del av massorna kommer att utgöra den 
biologiskt intressanta strandzonen som sökanden framhåller. Länsstyrelsen anser inte att 
nyttan med att skapa en strandzon väger upp för de negativa miljöeffekter och risker som följer 
av att ta emot massor i den omfattning sökanden yrkar. Mottagandet av massor ger upphov till 
negativa miljöeffekter genom de omfattande transporter som krävs för att köra massorna till 
täkten och de schaktningsarbeten som krävs för att lägga upp massorna enligt det förslag 
sökanden lämnat. Detta arbete orsakar negativa miljöeffekter i form av buller, damning samt 
utsläpp till luft från maskiner och fordon. Vid mottagande av så stora volymer massor som här 
är aktuella finns alltid en risk, trots en omfattande kontroll, att massor som innehåller 
föroreningar kommer med. Genom kontroll av utgående vatten från verksamheten ges en 
möjlighet att upptäcka om det sker utlakning av eventuella föroreningar från massorna, som 
kan ha missats vid mottagningskontrollen. Massorna är dock tänkta att använda för 
efterbehandling och kommer att ligga kvar på platsen efter avslutad verksamhet. Efter avslutad 
verksamhet kommer inte någon kontroll av vattenkvaliteten fortgå genom sökandens försorg. 
Detta förhållande utgör i sig en anledning att vara restriktiv till att använda massor för 
efterbehandlingsåtgärder som kommer att hamna under vattenytan. 

Länsstyrelsen konstaterar att det endast är en mycket lite del av de införda massorna som i sig 
kommer utgöra den planerade strandzonen. Merparten av massorna utgör utfyllnad upp till 
den nivå vattenytan väntas få efter avslutat bortledande av grundvatten. En sådan strandzon 
bör istället kunna åstadkommas genom att spränga en hylla eller avsats på vilken en mindre 
volym jordmassor placeras. Det finns således inte något behov av de underliggande massorna.

Länsstyrelsen anser att det är osannolikt att den nu föreslagna efterbehandlingen skulle ha 
varit aktuell om sökanden hade behövt införskaffa massorna på annat sätt än genom att 
erbjuda den tjänst det innebär att ta emot avfall som uppstått genom andra verksamheter och 
åtgärder. Länsstyrelsen anser att ytterligare mottagande av massor bör anses utgöra 
kvittblivning av avfall och därmed tillståndspliktig deponiverksamhet. Inför öppnandet av en 
ny täktverksamhet bör hänsyn tas till förutsättningarna på platsen och brytningen planeras så 
att en godtagbar efterbehandling kan åstadkommas med ett minimerat behov av externa 
massor. Den av sökande föreslagna lösningen kan inte anses utgöra en sådan god hushållning 
med resurser som förutsätts genom 2 kap. 5 § miljöbalken. 

Sökanden har anfört som skäl för att låta bullervallen ligga kvar, efter avslutad verksamhet, att 
den förväntas utveckla höga naturvärden under tillståndstiden och därför bör lämnas orörd. 
Länsstyrelsen bedömer dock inte att mottagande av massor med ett högre föroreningsinnehåll 
än områdets bakgrundshalter kan väntas gynna den biologiska mångfalden på det sätt 
sökanden gör gällande. Trettio år får anses vara en kort tidsperiod när det gäller successioner i 
naturmiljön. Detta förutsätter även att bullervallen anläggs och färdigställs under första 
verksamhetsåret. Arter som gynnats av den föreslagna åtgärden är sannolikt sådana som 
gynnas av störning och tidiga successioner och som därmed torde drabbas minst av åtgärden. 
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Övriga synpunkter
Länsstyrelsen har tidigare framfört synpunkter vad gäller elanslutning av krossar och siktar, 
arbetstider samt den ekonomiska säkerhetens storlek. Det sökanden framfört i sitt bemötande 
ändrar inte Länsstyrelsens inställning i dessa frågor. Länsstyrelsen vidhåller därmed sitt 
ställningstagande i tidigare yttrande när det gäller elanslutning av krossar och siktar, 
arbetstider samt den ekonomiska säkerhetens storlek. 

De som medverkat i yttrandet
Beslutet om yttrande har fattats av avdelningschef Jonas Källming med 
miljöskyddshandläggare Maria Flink och Karl-Martin Axelsson som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har naturvårdshandläggare Adam Bergner deltagit. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

