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SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT
MILJÖBALKEN
Bakgrund till ansökan
Dalby Maskin AB har sedan tidigare, enligt beslut 2014-07-03 dnr 551-6068-11, tillstånd att bl.a.
bedriva täkt av berg, deponi och återvinningsverksamhet inom fastigheterna Läby Österby 4:1, 4:25
och Lörsta 1:10 i Uppsala kommun. Denna ansökan avser framförallt utökning av verksamheten både
med avseende på mängder som utökningen av verksamhetsområde. Utöver befintligt tillstånd avser
ansökan om ändring av tillstånd även beslut av Miljöförvaltningen, dnr 2015-000342-MI. Ytterligare
sker ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap MB i form av bortledning av grundvatten.
Inom befintligt brytområde sker för närvarande en betydande hantering, lagring och deponering av
inkommande schaktmassor inom samma område som bergtäkt bedrivs vilket framförallt utgör hinder
för rationell drift för täkt av berg. Även andra verksamheter såsom återvinning utgör hinder för
utvinning av berg. Dalby Maskin AB ansöker därför om nytt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken och 1
kap 4 § miljöprövningsförordningen samt vattenverksamhet.

Sökande
Verksamhetsutövare
Namn
Organisationsnummer
Adress
Telefonnr
Kontaktperson
Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer
(befintlig)
Anläggningsnamn
Besöksadress/ort
Fastighetsbeteckning
Kommun
Län
Verksamhetskod (nuvarande)
Koordinater
Fastighetsägare

Dalby Maskin AB
556538-7593
Box 6514, 751 38 Uppsala
018–460 900
Håkan Sundström
0380-60-024
55:ans Bergtäkt & Återvinningsanläggning
Kvarnbolund, 755 92 Uppsala
Läby-Österby 4:1, Läby-Österby 4:25 och Lörsta 1:10
Uppsala
Uppsala Län
90.310, 90.160, 90.30, 90.420, 90.80 och 10.11
6635795 x 1595867
Läby Österby 4:1, Ove och Kjell Pettersson, Läby Österby 755 91
Uppsala, Läby Österby 4:25 och Lörsta 1:10, Dalby Maskin AB
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(Håkan Sundström), Box 6514, 751 38 Uppsala.

Upprättande av samrådsunderlag, MKB och ansökan
Företag
Namn
Adress
Epost
Telefonnr
Kontaktperson

Trapezia AB
Vegagatan 3, Stockholm
info@trapezia.se
070–2275906
Mattias Jacobson

Samråd
Samråd sker enligt 6 kap miljöbalken. Verksamheten antas innebära betydande miljöpåverkan i
enlighet med 3 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar då täkten omfattar mer
än 25 hektar och har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår.
Verksamheten omfattas också av 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) genom hantering av sprängämnen och andra
farliga ämnen i samband med sprängning. I verksamheten som berör bergtäkten kan explosiva ämnen,
oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form
av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med
injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och
sprängkapslar.
Det som berör samråd enligt Sevesolagen är bl.a. följande:
•
•
•
•
•

Täktens lokalisering
Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning om explosiva och oxiderande ämnen
Beskrivning av förhållanden och faktorer i och utanför täkten som på kan påverka säkerheten.
Beskrivning av riskavstånd och övergripande skyddsåtgärder.

I täkten förekommer det oxiderande ämnen i form av emulsion (matris) till sprängämne och
gasningsmedel. Övriga farliga ämnen utgörs främst av dieselolja.
Bolaget kommer enligt 8 § Sevesolagen (1999:381) utarbeta ett skriftligt handlingsprogram som
innehåller uppgifter om de mål och allmänna handlingsprinciper som bolaget har ställt upp för
hanteringen av farorna för allvarliga kemikalieolyckor. Syftet är att kontinuerligt förbättra åtgärderna
för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
Utöver detta kommer bolaget upprätta en säkerhetsrapport enligt 10 § samt plan för interna
räddningsinsatser enligt 12 § Sevesolagen.
Samråd omfattar också vattenverksamhet, 11 kap MB i form av täktverksamhet under grundvattenytan
och bortledning och avledning av grundvatten. Företaget har genom nyttjanderättsavtal och genom att
ägande rådighet av området.

Samrådsunderlag
Datum: 2017-02-01
Beteckning: Läby-Österby, Uppsala

Dokument: DB5501_20160829_SAMRÅSUND_VER00.doxc

Sid 5

Ansökans omfattning
Ansökan om nytt tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken och 1 kap 4 § miljöprövningsförordningen.
Ansökan avser nytt tillstånd för verksamheten som för närvarande bedrivs enligt beslutat av
Miljöprövningsdelegationen i Uppsala Län, 2014-07-03, dnr 551-6068-11. Utöver befintligt tillstånd
avser den nya ansökan även omfatta beslut av Miljöförvaltningen, dnr 2015-000342-MI samt
vattenverksamhet.
Ansökan omfattar ökat årligt uttag av berg och ändrat, större bryt- och verksamhetsområde. Även den
övriga hantering inom anläggningen såsom, krossning och sortering av inkommande bergmaterial,
terminal och försäljning av andra grus- och bergmaterial än som bryts och tillverkas på plats,
deponering, återvinning, sortering och mellanlagring av avfall och bearbetning av återvinningsmaterial
inklusive tillverkning av träbränsleprodukter från återvunnet rivningsvirke, stubb etc. omfattas av
ansökan.
Bolaget ansöker i första hand om ett icke-tidsbegränsat tillstånd.
Dalby Maskin AB (bolaget) ansöker om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken att vid 55:ans bergtäkt
och återvinningsanläggning inom fastigheterna Läby-Österby 4:1, Läby-Österby 4:25 och Lörsta 1:10,
Uppsala kommun:
Täktverksamhet
Bolaget ansöker om tillstånd till att årligen bryta berg för krossning, sortering och mellanlagra samt
krossa och sortera inkommande berg för återvinning
• 10.11 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för täkt av berg med ett
verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
ändring från
600 000 ton (750 000 ton) /år, högst 11 530 000 ton totalt
till
950 000 ton/ år högst 20 000 000 ton totalt
.
Krossning och siktning
• 10.50 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller
krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
ändring från
150 000 ton/år
till
500 000 ton inkört berg eller annat grusmaterial /år
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Deponering
• 90.310 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för att deponera ickefarligt avfall.
Ändring från
300 000 ton/år inert avfall totalt 12 200 000 ton
till
600 000 ton inert avfall, 17 000 000 ton totalt
utöver ovanstående årligen ta emot, sortera, behandla och mellanlagra avfall med ovanstående
mängder.
Sortering
• 90.70 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera ickefarligt avfall, om
mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
• 90.30 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra ickefarligt avfall som en
del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 30 000 ton och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 10 000 ton annat ickefarligt avfall i andra fall.
Tillverkning
• 39.90 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för lagring av mer
än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
• 26.110 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning för tillverkning
av mer än 500 ton betong eller lättbetong per kalenderår.
• 26.150 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för asfaltverk eller oljegrusverk
som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Biologisk behandling
• 90.405-i Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att bortskaffa icke-farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per
kalenderår och verksamheten avser biologisk behandling.
Avvattning (av schaktmassor)
• 90.375 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke-farligt
avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
Ytterligare sker ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap MB i form av bortledning av grundvatten.

PLANERAD VERKSAMHET
Omfattning
Denna ansökan avser nytt tillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid 55:ans bergtäkt och
återvinningsanläggning. Dalby Maskin AB har enligt tidigare beslut 2014-07-03, dnr 551-6068-11
tillstånd att bedriva täkt av berg, deponi och bl a återvinningsverksamhet.
Utöver befintligt tillstånd avser ansökan också om ändring av tillstånd beslutat av Miljöförvaltningen,
dnr 2015-000342-MI på fastigheten Lörsta 1:10.

Samrådsunderlag
Datum: 2017-02-01
Beteckning: Läby-Österby, Uppsala

Sid 7

Dokument: DB5501_20160829_SAMRÅSUND_VER00.doxc

Ansökan omfattar också vattenverksamhet enligt 11 kap såsom brytning under grundvattennivån och
bortledning av grundvatten.
Inom befintligt brytområde sker för närvarande betydande hantering, lagring och deponering av
inkommande schaktmassor vilket utgör hinder för rationell drift för täkt av berg. Även andra
verksamheter såsom återvinning utgör hinder för utvinning av berg. Dalby Maskin AB ansöker därför
om ändringstillstånd enligt 9 kap miljöbalken och 1 kap 4 § miljöprövningsförordningen för att kunna
ta i anspråk närliggande fastighet samt även öka uttagsmängden. Ansökan avser ändring av tillstånd
beslutat av Miljöprövningsdelegationen i Uppsala Län, 2014-07-03, dnr 551-6068-11. Utöver
befintligt tillstånd avser ansökan att inkludera tillstånd beslut av Miljöförvaltningen, dnr 2015-000342MI.

Alternativa lokaliseringar
Jämförelse mellan nollalternativet, sökt alternativ och alternativa lokaliseringar eller alternativa
utformningar kommer att närmare att beskrivas i MKB:n. Fokus kommer att vara på jämförelse
nollalternativ – sökt alternativ, även om alternativa lokaliseringar kommer att utredas och troligen
utgöras av liknande befintliga anläggningar i närområdet i Uppsala.

Omgivningsbeskrivning m m
Anläggning är belägen väster om Uppsala längs med väg 55 mot Enköping, se kartbilaga,
översiktskarta. Verksamhetsområde är beläget inom fastigheterna Läby-Österby 4:1, Läby-Österby
4:25 och Lörsta 1:10. Anläggningen har en egen infart från väg 55 ligger i nära anslutning till Uppsala
tätort. Nuvarande tillstånd erhålls 2014 och i samband med skedde utredningar angående berggrund
och ytvatten förhållanden. Platsen ansågs lämplig för den tilltänkta verksamheten. Det utvidgade
brytområdet för bergtäkten och utvidgade verksamhetsområdet sker på närliggande fastighet öster om
befintligt område.
Under 2016 har det genomförds en naturinventering för att kontrollera befintliga värden i och omkring
det utvidgade verksamhetsområdet. Hela det utvidgade verksamhetsområdet är kalhugget. Inget
riksintresse eller Natura 2000-område berörs av befintlig eller planerad verksamheten. Inga särskilt
skyddsvärda arter finns noterade.
Ytavrinningen från anläggning sker även fortsättningsvis norrut i ett system av diken som leder till
Hågaån. Det större diket utgör recipient för behandlat lakvatten från bolagets reningsanläggning.
Hågaån mynnar i Ekoln. Verksamhetsområdets geologi, hydrogeologi och hydrologi undersöktes
noggrant i samband med etableringen.
Området består närmast banvallen av kuperad hällmark som övergår till ett mindre kuperat område
med framförallt leriga dalar mellan längsgående bergsryggar. Verksamheten påverkar ytvatten och
grundvattenströmningen genom förändrad topografi, bortgrävning av lösa jordlager och vegetation.
Grundvattenytan lutar nordväst såsom topografin i övrigt. Allt grundvatten från verksamhetsområdet
avvattnas norrut.

Naturvärden
Området är idag avverkat och tillstånd finns att anlägga ytor för återvinning från Uppsala kommun.
Svensk Ekologikonsult AB har upprättat en naturvärdesbedömning för området i och kring fastigheten
Lörsta 1:10, inkluderande del i fastigheterna Lörsta 1:2, Lörsta 1:3, Lörsta 1:4, Näs-Söderby S:1,
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Uppsala kommun. Bedömningen omfattar naturvärden inom området, baserat på förekommande
naturtyper och specifika värden i landskapet.
Inga verifierade fynd av rödlistade växt eller insektsarter har tidigare rapporterats från området, eller
återfunnits under inventeringen. Sökningar i nationella databaser påvisade inte förekomst av särskilt
skyddsvärd natur.
Kulturhistoriska värden har tidigare noterats på gränsen mellan delområde 7 och 9, där två
skärvstenshögar påträffats. Dessa fornlämningar tillhör fastigheten Uppsala Lörsta 1:2. Om dessa
områden blir aktuella för framtida exploatering krävs att detta sker i samråd med tillsynsmyndighet
samt med riksantikvarieämbetet.

Figur 1 De olika undersökta delområdena

Det undersökta området innefattar 14 delområden, vilka representerar miljöer med olika karaktär och
egenskaper. Följaktligen hyser delområdena olika naturvärden, varför de hamnar i skilda
naturvärdesklasser. Stora delar av området utgörs av tydligt påverkade miljöer och
produktionslandskap (område 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 och 14), som hyser relativt låga naturvärden
(klass 5). Mossen i område 8 samt skogsområdena 5 och 7 innehåller element som tillför variation till
det omgivande skogslanskapet och anses därmed hysa naturvärden som är av betydelse för den
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biologiska mångfalden på lokal nivå (klass 4). Denna typ av område saknar skydd i lagstiftningen,
även om de bör beaktas vid t.ex. exploatering, då de skapar variation i landskapet.
Det enda område som kan tillskrivas höga naturvärden (klass 3) är skogsområdet i område 2. Detta
område karakteriseras av en varierande topografi och växtlighet. Även om området inte kan föras till
kategorin nyckelbiotop hyser det ett antal naturvärden och nyckelelement som på sikt kan utvecklas
och ytterligare öka områdets värde. I skogsvårdsplanen kategoriseras området som skog i
föryngringsbar ålder där avverkning inte bör ske (S3) vilket innebär att området är undantaget
avverkning. I skogsvårdsplanen framgår det även att området inte avverkats på 140 år vilket innebär
att både träd och lågor kan ha en hög ålder, även om inga träd som bedöms vara biologiskt gamla
återfanns under inventeringen (>200 år krävs för gran och tall). Däremot anger planen att det
förekommer senvuxna granar vilket tyder på granar av hög ålder vilka bidrar till att höja naturvärdet.
Denna typ av område har betydelse för den biologiska mångfalden på kommunal nivå och skyddas
enligt MB 7 kap 11 §.

Hydrogeologi
Planförhållanden
Inom området för utvidgning angränsar det ett spårreservat för eventuell framtida järnväg mellan
Uppsala och Enköping. Trafikverket har klargjort i ett ställningstagande med innebörden att det inte är
aktuellt med ett genomförande under perioden fram till 2020. Betydelsen av detta är också att verket
inte avser att gå vidare med någon förstudie enligt Järnvägslagen1. Ytterligare finns det ett
konkurrerande baninitiativ i form av en böj upp från Mälarenbanan till Kista och upp mot
Ostkustbanan som påverkar planerna på spårväg mellan Enköping och Uppsala eller till och med gör
att projektet aldrig kommer att komma till stånd. I tidigare översiktsplaner har det också funnits
markreservat för framtida stationssamhällen i anslutning till järnvägskorridorreservatet.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Allmänt
Dalby Maskin AB bedriver deponi, återvinning och bergtäkt på 55:ans återvinningsanläggning,
belägen utmed väg 55 ca 3 km från Uppsala tätort. Transporter in till anläggningsområdet sker på en
skogsbilväg direkt i anslutning till väg 55 med korta avstånd till upptagnings- och avsättningsområdet
vilket mestadels utgörs av Uppsala tätort. Avstånd till avsättningsområdet innebär korta körsträckor.

Verksamhet
Geologi, kvalitet mm
Bergtäktens utvidgade verksamhetsområde ligger inom en bergplint som avgränsas av långsträckta,
smala sänkor mot sydväst och nordost. Berggrunden inom verksamhetsområdet består av grå
gnejsgranit med måttlig sprickfrekvens2. Bergrundskvaliteten är tämligen god och kan användas som
ballast både i asfalt och även bärlager. Kvaliteten och mineralinnehållet med avseende på kloridhalt,
densitet och vattenabsorption innebär att materialet också kan användas till betongtillverkning.

1

Översiktsplan 2010, Aktualitetsförklaring av Uppsalas översikt

2
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Beskrivning av verksamhetsområdet, brytområde och dess exploatering
Tidigare brytningsområdet är sammanlagt 33 ha och planerar att utvidgas med ca 30 ha. Även
verksamhetsområdet kommer att utvidgas mot väster med sammanlagt ca 43 ha.
Bergtäktverksamheten omfattar losstagning av berg inom del av fastigheten samt vidareförädling
genom krossning till olika fraktioner. Lossprängt berg lastas med grävmaskin i förkrossen. Materialet
som krossats i förkrossen bärs sedan med hjullastare eller dumper upp till upplagsplanen där
efterkrossning och sortering till färdiga bergkrossprodukter sker. På upplagsplanen bärs material med
hjullastare mellan efterkrossverk och sorteringsverk för att sedan läggas på upplag. Utlastning sker
sedan direkt från dessa upplag.
För produktionen ett normalår krävs ca 10 salvor. Borrning av denna volym utförs normalt under 2-3
veckor per salva med efterföljande sprängning. Borrning och sprängning sköts av underentreprenör.
Krossning av utsprängd mängd sker kontinuerligt under hela året under normal arbetstid. För den
mängd skut som normalt återfinns för den utsprängda volymen så bedöms skutknackningen behöva
ske under ca 25 veckor om året.
Inkommande entreprenad berg och inkommande bergmaterial tas om hand i kampanjer och berget
knackas med hydraulhammare och krossas sedan i förkrossen och efterföljande efterkrosssteg.
Ytterligare används hjullastare för att bära undan material och lägga i upplag.
Lagring och sortering kommer att bedrivas på upplagsplanen och på hårdgjorda ytor med avrinning till
dagvattensystem. De olika avfallstyperna hålls åtskilda under arbetets gång. Vid anläggningen finns
ytor för sortering av de olika avfallsfraktionerna. Betong och tegel, jord, berg och grus kan vid behov
grovsorteras med hjälp av hjullastare. Ytterligare behandling sker genom krossning och eller sortering.
Detta genomförs med krossverk och sorteringsverk.
Träavfall, park- och trädgårdsavfall och växtdelar behandlas genom kompostering på avsedda ytor.
Avfallet består av en blandning av ris, gräsklipp, häckklipp, barr, löv, blast, bark, vissna plantor,
fallfrukt, ogräs, grenar, klena stammar (upp till 25 cm i diameter). Efter finfördelning (genom rivning
och krossning) av avfallet läggs det upp i högar som sedan vänds efter behov för att erhålla jämn
komposteringsgrad. Av den orsaken att det komposterade materialet vänds kontinuerligt så undviks
luktproblem. Slutprodukten blir ett jordförbättringsmedel som sedan används vid jordproduktion.
Rent rivningsvirke (endast obehandlat) och träavfall tas emot och krossas/flisas till bränsleflis.
I samband med vägbyggnation eller annat markentreprenadjobb uppstår behov av mellanlagring av
jordmassor/bergkross/asfalt. Inom området finns det utrymme för mellanlagring av sådant avfall.
Mellanlagring kommer också att ske vid behov för avvaktan på vidare behandling såsom deponering,
sortering och återvinning. Framförallt avses mellanlagring ske av brännbart avfall, betong, asfalt och
jord. Mellanlagring sker under de perioder när efterfrågan av bränsle är låg och då
förbränningsanläggningarna har mottagningsuppehåll. Mellanlagring sker också av asfalt och betong
då det råder stor skillnad mellan inkörning av material och efterfrågan på återvunnen betong och
asfalt. Ytterligare kommer det att ske viss behandling eller sortering av måttligt förorenade jordar.
Möjligheter ges att lämna osorterat bygg- och rivningsavfall direkt på sorteringsytan eller på annan
avsedd plats efter invägning. Osorterat avfall sorteras och rest kan även vid behov komma att
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transporteras från anläggning. Sortering av avfall sker huvudsakligen med hjulastare/grävmaskin eller
sorteringsverket. Bränslefraktioner såsom trä krossas före borttransport. Ris och växtdelar
komposteras.
Mottagning av inkommande avfall till anläggning som ska deponeras sker genom registrering via
vågstation och mottagnings kontroll. Inkommande massor kontrolleras genom okulär besiktning samt
även genom slumpmässig kontrollmätning för att säkerställa att de uppfyller kriterierna för inert avfall
enligt NFS 2004:10. Den slumpmässiga kontrollmätningen utförs genom provtagning och analys på
laboratorium. Provtagning för laboratorieanalys sker som samlingsprov på inkommande material.
Provtagning görs företrädesvis på massor som redan optiskt och luktmässigt kan misstänkas vara
förorenat.

Hantering av drivmedel och smörjoljor etc.
Lagring av bränsle sker för i 30 m3 tank med invallning och i egen tankbil. Tankar för kemiska
produkter är utrustade med överfyllnadsskydd alternativt nivåvakt. Personal har också genomgått
föreståndarutbildning för tankstation. Oljor, andra kemiska produkter samt farligt avfall lagras i stor
miljöcontainer samt i servicebus med godkända invallade pallar under tak. Oljehantering inklusive
tankning av fordon och maskiner utföres på tätade ytor som är beständig mot olja. Marken under
stillastående maskiner och fordon skyddas mot spill av petroleumprodukter genom skyddspress eller
liknande.
Allt uppkommet farligt avfall sorteras och förvaras var för sig i godkända behållare

Arbetstider
Normal arbetstid ska vara helgfri måndag-fredag kl 07.00-18.00. Borrning, krossning och
skutspräckning som kan vara störande för omgivningen får endast bedrivas mellan 07.00-18.00
helgfria vardagar. Tillsynsmyndigheten får, om särskilda omständigheter föreligger, för enstaka
tillfällen, medge undantag från detta villkor. Transporter samt reparationer och underhållsarbeten som
kan vara störande får endast utföras mellan 06.00 och 22.00 helgfria vardagar.

Planerade skyddsåtgärder
Damning från verksamheten begränsas genom att krossanläggningen och transportbanden är
inkapslade. Borrutrustningen som används i täkten kommer att vara försedd med anordning för
uppsugning och uppsamling av damm. Vidare kan, om stofthalterna i luften överskrider acceptabel
nivå er, krossanläggning förses med stoftavskiljande luftavsugning med filter. Försiktighetsåtgärder
vidtas dock vid saltning eftersom salt kan tillföras yt- och grundvattnet. Arbetsmiljön för de som
arbetar i täkten regleras enligt föreskrifter från arbetsskyddsverket med bl.a. stränga krav på
dammhalter. Dammbekämpning sker under torrperioder för att damning från verksamheten inte ska bli
annat än lokal påverkan inom täktområdet. Dammbekämpning som sker vid behov genom olika
åtgärder är:
• Vattenbegjutning av lagerhögar och interna vägar
• Bevattning av utgående last
• Asfaltering av in- och utfartsväg
• Bevattning av salva, krossar, siktar och transportband
• Saltning av interna transportvägar
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Vattenföroreningar begränsas genom anlagt dikessystem och en sedimentationsdamm med
fördröjningsmagasin med en volym på ca 1400 m3 och efterföljande översilningsyta samt våtmark.

Efterbehandling
Efterbehandlingen av hela området kommer att ske successivt i samband med att verksamheten
avslutas. Efterbehandling sker genom att deponering av massor sker och formas för att knyta an till
omgivande landskap. Då mängden utbrutet material och även mängden inkommande avfall kan variera
beroende på tillgång och efterfrågan så kommer slutlig utformning ske i samråd med
tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten planares att avslutas.

SAMRÅD ENLIGT 13 § SEVESOLAGEN
Enligt 13 § Sevesolagen är företaget skyldigt att samråda om faktorer i omgivningen som kan påverka
säkerheten i täkten. Meningen med samrådet är att få reda på om det finns ytterligare faktorer i
omgivningen som på något sätt kan påverka säkerheten vid driften av täkten. I nedanstående tabell
redovisas samtliga farliga ämnen samt den maximala mängd som kan förväntas förekomma vid
bergtäkten vid ett och samma tillfälle.
Farligt ämne
(Produktnamn samt för rena ämnen även kemiskt
namn och CAS-nr)
Emulsionssprängämne
(ammoniumnitratbaserat, bulkemulsion)
Patronerad emulsion
Sprängkapslar
Dieselolja

Kategori/namn
i Del 1/Del 2 i
Sevesoförordning
Del 1: P1a
Del 1: P1a
Del 1: P1a
Del 2: Punkt 34

Faroklassificering
GHS

Farokod
GHS

Mängd
(ton)

Expl. 1.1

H201

30

Expl. 1.1
H201
Expl. 1.1
H201
Flam. Liq., 3; Asp.
H226; H304;
Tox., 1; Acute Tox., H332; H315;
4; Skin Corr., 2;
H351; H373;
Carc., 2;
H411; H401;
STOT RE, 2;
Aquatic Chronic, 2;
Aquatic Acute, 2;
Faroklassificering och kod för faroangivelse redovisas enbart för faror som omfattas av Sevesoförordningen.

0,2
0,00024
16,4

Hantering av farliga ämnen
Ingen betydande hantering av farliga ämnen utöver diesel.

Riskfaktorer i omgivningen
Området har relativt långt till närboende och det finns ingen annan kringliggande verksamhet förutom
jord- och skogsbruk. På angränsande mark finns det också en golfbana. Verksamhetsområdet är
avsides beläget vilket medför att risken för negativ påverkan på människors hälsa och välbefinnande är
relativt liten.

HUVUDSAKLIGA MILJÖPÅVERKAN
Utsläpp till luft (inklusive lukt och damning)
Miljöpåverkan är i form av avgaser från fordon, maskiner och elverk i täkten och genom avgasutsläpp
från trafik till och från området. Luften påverkas också av damning som uppkommer vid krossning
och lastning samt från arbetsytor och vägar under torrperioder.
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De ämnen som alstras av dieseldrivna transporter och arbetsmaskiner är framförallt kväveoxider
(NOx), koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HCx). Koldioxids påverkan på atmosfären
är välkänd, dessvärre är koldioxidutsläpp en oundviklig konsekvens av förbränning av kolinnehållande
bränslen. Ju mer diesel eller bensin, men också t.ex. kol, som förbränns, desto mer koldioxid
produceras. Det enda sättet att minska utsläppen från trafiken är att köra bränslesnåla fordon och att
behöva köra kortare transportsträckor. Kväveoxider bildas från luftens kväve och syre vid höga
temperaturer, t.ex. i förbränningsmotorer. De bidrar till försurning och smog samt nedbrytningen av
stratosfärens ozonskikt. Effekterna från för stora utsläpp av kväveoxider kan alltså bli allvarliga.
Dessvärre är just utsläppen av kväveoxider ett av de stora problem som den tunga fordonsindustrin
ännu inte har funnit någon bra lösning på. Partiklarna, d v s sotet, som bildas vid ofullständig
förbränning av diesel i lastbilar är en förorening. På senare år har dieselfordons utsläpp av partiklar
uppmärksammats av allt fler, då det blivit känt att detta sot orsakar cancer även i mycket låga
koncentrationer.
De arbetsmaskiner som drivs av dieselmotorer används vid kross- och sorteringsverk, som
lastmaskiner och för borriggen. Hantering av 100 000 ton berg kommer att innebära en ungefärlig
förbrukning ca 100 m3 dieselolja (egna förbrukningsmängder finns baserat på årsproduktion från flera
år, se redovisning i MKB).

Utsläpp till vatten
Sprängning genererar kvävedioxid och vid sprängning riskerar utsläpp av kväve i form av luftburen
deponering (dock sannolikt försumbara mängder), spill och detonationsrester från sprängämnet att
förorena grund- och ytvatten. Andra föroreningar är bränsleläckage (vid olyckor) samt mineraloljor
och metaller från fordon.
Avrinning och dagvatten från anläggningen leds igenom sedimenteringsbassäng, oljeavskiljare och
översilningsyta/våtmark. Vattnet leds sedan vidare till befintliga diken och rinner mot recipienten
Hågaån.

Buller
Buller från verksamheten/anläggningen uppkommer genom användandet av maskiner och utrustning
för att utföra krossning, sortering och bearbetning av utsprängt material och inkommande avfall
inklusive transporter inom verksamhetsområdet.

Särskilt om deponeringsförordningen
Deponeringsverksamheten regleras huvudsakligen av deponeringsförordningen och
mottagningskriterierna som utgör generella föreskrifter i den mening som avses i 9 kap 5 §
miljöbalken. Behovet av särskilda villkor är därför begränsat.

Produktvalsprincipen
Bolaget hanterar en mindre mängd kemikalier i verksamheten i form av drivmedel till maskiner och
arbetsfordon samt kemikalier till underhåll. Vid inköp mm av kemikalier som används i verksamheten
tas vederbörlig miljöhänsyn. Alla kemikalier bedöms utifrån Kemikalieinspektionens
prioriteringsguide, PRIO. Kemikalier som innehåller utfasningsämnen undviks och produkter som
innehåller riskminskningsämnen används endast när det inte föreligger en uppenbar risk för
människors hälsa och miljön vid användandet.
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Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Inom EU finns sedan 1990 en hierarki för avfallshanteringen. I första hand ska uppkomsten av
avfall förebyggas, i andra hand ska avfall återanvändas eller återvinnas. En säker deponering ska
därefter ske av avfall som inte går att återvinna. Med återvinning menas såväl materialåtervinning som
energiutvinning såsom krossning, sortering av inkommande rent trä. Miljöbalkens hushållningsprincip,
vilken innebär att lösningar som minimerar förbrukningen av ändliga resurser och gynnar återvinning
ska prioriteras, är förenlig med nämnda avfallshierarki. För att på ett bra sätt leva upp till
hushållningsprincipen används i största möjliga omfattning lämpligt inkommande avfall för att
anlägga vägar, bullervallar och planer. Bolag bidrar också i form av bergkrosstillverkning till
minskande utav naturgrusanvändandet. Återvinningsverksamheten bidrar till mindre användande av
ballast till asfalt och meningen är också att egen betongtillverkning där återvunnen betong ingår skall
minska naturgrusanvändandet och även överlag minska användandet av jungfruliga material.

Platsval
Under processen med ansökning och etablering av verksamheten under 2003 och 2005 utfördes en
grundlig lokaliseringsutredning. De planerade ändringarna av verksamheten rör framförallt förändrade
mängder för bergtäkt, deponi och återvinning samt att tillståndstiden förlängs. Det torde därför anses
som att platsen är lämplig sätt till behovet av anläggningen. Val av plats ansågs också vara bra ur
miljömässiga och andra sammanhang vid ansökningar och beslut från 2005.
Bolaget har i tidigare tillstånd ansökt om att få bedriva verksamhet under 10 år då det kunde finnas
framtida kommunala planintressen för ansökt markområde. Kommunen har under 2010 upprättat en
ny översiktsplan och planintresse för framtida mark har förskjutits åt Ramsta Lund som ligger
ytterligare längre väster ut jämfört med markområdet som är aktuellt för ansökan. Ytterligare har
Vänge pekats ut som intressant område för framtida bebyggelse och utveckling.
Verksamheten anses därför vara förenligt med gällande planeringsförutsättningar.
Då det framtida planintresset till största del undanröjts ansöker därför bolaget om längre tillståndstid
som anpassas till tillgången på bergmaterial på platsen och deponiutrymme. Om möjligt föreslår därför
bolaget att tillståndstiden inte tidsbegränsas.
Verksamheten har bedrivits på platsen sedan 2003 och det borde vara tillräckligt att i detta
sammanhang konstatera att det inte vore miljömässigt rimligt att ta i anspråk nya områden för de
tillkommande delarna av verksamheten.

Skälighetsregeln
Bolagets överväganden och förslag i fråga om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått m m
har skett (och kommer att ske) mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap 7 § miljöbalken.

Tillåtlighet enligt 15 och 16 kap miljöbalken etc
Tidsbegränsning av tillståndet
Bolaget anser att ett icke tidsbegränsa tillståndet hade varit att föredra då läget för verksamheten är
gynnsamt med avseende på läge, transportavstånd, avstånd till närboende och omkringliggande
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bebyggelse, tillgång till bergmaterial, ytor för upplag och materialhantering samt möjligheter att driva
deponi.

KONTROLL
Bolaget kommer att kontrollera verksamheten enligt gällande bestämmelser om egenkontroll.
I samband med nya tillstånd kommer upprättat kontrollprogram att revideras.
Kontroll sker genom provtagning av ytvatten och grundvatten, mätning av dammstoft, buller och
förekommande fall vibrationer och luftstötvåg.

SAMRÅD
Efter detta samråd kommer en samrådsredogörelse att upprättas. Samrådsförfarande har skett enligt 6
kap miljöbalken. Resultat och synpunkter som framkommer vid samråden kommer ligga till grund för
avgränsning och upprättande av MKB och tillhörande ansökningshandlingar.
Kontaktperson hos bolaget är Mattias Jacobson, tfn; 018-460 900, e-post; info@dalbymaskin.se.

_______
Uppsala den 2 Maj 2017
Håkan Sundström
VD, Dalby Maskin AB
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