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2. Länsstyrelsen i Hallands län 
301 86 Halmstad 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2019-03-13 i 
ärende nr 551-8131-17, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till grustäkt m.m. på fastigheterna Fotstad 1:1 
och 22:1 i Halmstads kommun. 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

i Hallands läns (MPD) beslut den 13 mars 2019 i ärende nr 551-8131-17 och avslår 

Skanska Industrial Solutions AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
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Mark- och miljödomstolens beslut den 15 maj 2019 om att vidare åtgärder för 

verkställighet av MPD:s ovan angivna beslut inte får ske ska bestå till dess att denna 

dom har vunnit laga kraft. 

_____________ 
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BAKGRUND M.M. 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län (MPD) lämnade i 

beslut den 13 mars 2019, dnr 551-8131-17/1380-20-011-B, Skanska Industrial 

Solutions AB (Skanska) tillstånd till grustäkt samt produktion och återvinning av 

asfalt på fastigheterna Halmstad Fotstad 1:1 och 22:1 i enlighet med vad som 

framgår av domsbilaga 1. 

 

Sedan Nämnden för Laholmsbuktens VA överklagat MPD:s beslut och i samband 

därmed yrkat inhibition av beslutet, förordnande mark- och miljödomstolen i beslut 

den 15 maj 2019 att, till dess något annat beslutas, vidare åtgärder för verkställighet 

av MPD:s beslut inte får ske. 

 

Under mark- och miljödomstolens handläggning av målet har klaganden anmält att 

Nämnden för Laholmsbuktens VA och dess förvaltning från och med den 1 januari 

2020 har övergått till ett gemensamt driftbolag, ett aktiebolag, för den gemensamma 

va-verksamheten för Halmstads och Laholms kommuner. Aktiebolagets firma är 

Laholmsbuktens VA AB. Detta bolaget har trätt i stället för Nämnden för 

Laholmsbuktens VA såsom klagande i målet, varför även Länsstyrelsen i Hallands 

län nu är motpart i målet. 

 

PARTERNAS YRKANDEN 

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) har yrkat att mark- och miljödomstolen ska 

upphäva MPD:s beslut i dess helhet samt beslutets verkställighetsförordnande.  

 

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) har bestritt bifall till överklagandet. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län (länsstyrelsen) har bestritt bifall till överklagandet. 

 

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN 

LBVA 

LBVA har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Prövningen av ansökan 

om tillstånd för verksamheten ska inte ske förrän frågan om skydd av Prästjordens 
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och Fotstads vattentäkter avgjorts. Den ansökta verksamheten kan komma att skada 

Fotstads vattentäkt varför tillstånd inte bör ges. Det saknas skäl för 

verkställighetsförordnande. 

 

Den ansökta verksamheten hotar dricksvattenförsörjningen 

Halmstads kommuns behov av dricksvatten tillgodoses genom 17 grundvattentäk-

ter. Fotstads och Prästjordens vattentäkter ingår i samma grundvattenförekomst och 

båda ingår i det sammankopplade ledningsnätet som försörjer Halmstads kommun 

med dricksvatten. Vattenförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner 

organiseras gemensamt inom LBVA. I vattenförsörjningsplanen för LBVA som 

sträcker sig till år 2050 beräknas invånarantalet i Laholms och Halmstads kom-

muner öka från nuvarande (2019) 111 000 till ca 160 000. Dricksvattenbehovet 

bedöms under samma tid öka från ca 30 000 m3/d till 45 000 m3/d. 

 

De senaste årens historiskt låga grundvattennivåer har kraftigt påverkat tillgången 

till grundvatten för produktion av allmänt dricksvatten, såväl som för andra ändamål 

företrädesvis för lantbruksverksamheter. LBVA har infört bevattningsförbud under 

delar av åren för att dämpa dricksvattenanvändningen. Parallellt med detta finns en 

problematik där flera vattentäkter är utsatta för mänsklig påverkan där bl.a. PFAS 

och bekämpningsmedelsrester påverkar intilliggande vattentäkter. 

 

Halmstads kommun saknar reservvattentäkt. Det är därför av största vikt att skydda 

de befintliga vattentäkterna. Utslagning av någon av kommunens vattentäkter kan få 

allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen i kommunen. Detta särskilt i situa-

tioner av låga grundvattennivåer. Inom ramen för arbetet med en långsiktig dricks-

vattenförsörjning har LBVA sett över skyddet för befintliga vattentäkter. Av detta 

skäl har konsultföretaget ÅF med början år 2015 utfört en utredning angående 

revidering av vattenskyddsområdena för Fotstads och Prästjordens vattentäkter, 

nedan benämnd ÅF-utredningen. Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter tillkom år 1996. 

 



  Sid 7 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
I förslaget till reviderat vattenskyddsområde har såväl områdets avgränsning som 

skyddsföreskrifterna ändrats och följer principerna i Naturvårdsverkets allmänna 

råd (NFS 2003:16). Enligt de allmänna råden ska vattentäktens hela tillrinnings-

område ingå i vattenskyddsområdet. I bilaga 3 a till ÅF-utredningen har föreslagna 

skyddsområden för Prästjordens och Fotstads vattentäkter markerats. Det kan därvid 

konstateras att hela det ansökta området för brytning och verksamhet i täkten ingår i 

tillrinningsområdet för vattentäkterna. Området enligt ansökan ska därför enligt 

förslaget ingå i vattentäktens skyddszon.  

 

I ÅF-utredningen har bl.a. genomförts en sårbarhets- och riskanalys. Sårbarheten 

inom ett vattenskyddsområde beskriver områdets motståndskraft mot olika typer av 

föroreningar mot bakgrund av jordarternas beskaffenhet. Sårbarheten styrs framför-

allt av två parametrar, jordlagrens mäktighet och genomsläpplighet. Sand och grus 

har en mycket hög genomsläpplighet. Markens sårbarhet har graderats i bilaga 3 a 

till ÅF-utredningen, varav framgår att hela det ansökta området för brytning och 

verksamhet ligger i ett område med extremt hög sårbarhet. ÅF-utredningen tar 

särskilt upp grustäkterna inom tillrinningsområdet i riskanalysen. De risker för 

negativ påverkan på grundvattnet som täktverksamheten för med sig består i att 

läckage från arbetsfordon i områden med hög genomsläpplighet obehindrat kan nå 

grundvattnet. Vattenkvaliteten påverkas också av att den omättade zonens 

mäktighet, där den naturliga reningsprocessen av vattnet sker, minskar. 

 

Med hänsyn till vad ÅF-utredningen visar i fråga om vattentäkternas tillrin-

ningsområden och sårbarhet har förslag till skyddsföreskrifter utarbetats. Förslag till 

skyddsföreskrifter återfinns under punkt 13 i ÅF-utredningens Förslag till reviderat 

vattenskyddsområde daterat 2018-04-20. För täktverksamhet framgår där under § 7 

att nyetablering av sand- och grustäkt är förbjuden i såväl primär som sekundär zon. 

Även den ansökta verksamheten för produktion och återvinning av asfalt träffas av 

förbuden i de där föreslagna skyddsföreskrifterna under §§ 4 och 6. 
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Sammanfattningsvis framgår det av ÅF-utredningen att en sådan omfattande täkt-

verksamhet som ansökan avser inte kan bedrivas utan betydande risker för vatten-

täkterna. Risken för läckage består även om omfattande skyddsåtgärder vidtas. 

Täktverksamheten är även till sin natur sådan att den försämrar den naturliga 

reningen av vattnet genom att sandens mäktighet minskar. 

 

MPD:s beslut 

LBVA har i yttrande till MPD hänvisat till den planerade revideringen av vatten-

skyddsområdet för Prästjordens och Fotstads vattentäkter och gjort gällande att en 

tillämpning av 20 f § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (Förordningen) medför att täktansökan bör prövas först när frågan om 

skydd för grundvattnet har avgjorts. LBVA vidhåller denna ståndpunkt. LBVA har i 

april 2018 genomfört samråd med Länsstyrelsen i Hallands län (länsstyrelsen) 

angående förslaget till reviderat vattenskyddsområde. Även om ansökan formellt 

inte ingivits till länsstyrelsen har länsstyrelsen haft kännedom om denna avsikt. 

Enligt förordningen är det tillräckligt att länsstyrelsen överväger att meddela 

föreskrifter om skydd för grundvattnet för att prövningen av täktansökan ska 

avvaktas. Det bör därmed anses tillräckligt att kommunen aktualiserat ansökan hos 

länsstyrelsen. 

 

MPD:s bedömning i fråga om tillämpligheten av 20 f § i Förordningen är oklar. 

MPD synes dock vara av uppfattningen att en prövning av täktansökan på grund av 

pågående revidering av vattenskyddsområdet kräver särskilda skäl och att sådana 

skäl föreligger. Denna bedömning är felaktig. Som skäl som talar för en prövning 

trots pågående revidering av vattenskyddsområde har MPD redovisat ett antal 

argument. 

 

MPD anför att täktverksamheten och asfaltproduktionen har bedrivits under lång tid 

och att det inte har framkommit att verksamheten medfört några negativa kon-

sekvenser för dricksvattnet. Det är i och för sig korrekt att Fotstads vattentäkt och 

grustäkten samexisterat under relativt lång tid. Som utvecklas nedan är vattentäkten 

dock inte opåverkad av föroreningar. Det är en allmänt accepterad uppfattning att 
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grustäkt inom tillrinningsområdet för en viktig vattentäkt inte är förenlig med ett 

långsiktigt hushållande med grundvattenresurser. Den hittills genomförda bryt-

ningen har långsiktigt försämrat jordlagrens renande förmåga och ökat markens 

sårbarhet för föroreningar. Jämfört med tidigare täkttillstånd innebär den nu ansökta 

verksamheten en fördubbling av uttaget. Det är således en allt större del av till-

rinningsområdet som påverkas och lämnas oskyddat mot föroreningar. Att tidigare 

verksamhet inte gett upphov till allvarliga försämringar av vattentäkten kan inte 

utgöra skäl till att pröva täktansökan oberoende av planerat utökat skydd för 

vattentäkten. 

 

MPD är vidare av uppfattningen att täktverksamheten inte står i konflikt med 

föreslagna vattenskyddsföreskrifter. Även detta är felaktigt. I ÅF-utredningen 

daterad 2018-04-20 angavs att nyetablering av sand- och grustäkt inom såväl primär 

som sekundär skyddszon inte ska tillåtas. Därmed avsågs även utvidgning av täkter. 

Det har inte varit LBVA:s avsikt att en utvidgning av tidigare öppnade täkter ska 

vara tillåten inom vattenskyddsområdet. LBVA:s förslag till skyddsföreskrifter vid 

tiden för MPD:s beslut var inte slutligt. Eventuella oklarheter har åtgärdats så att det 

av nu föreliggande förslag till skyddsföreskrifter tydligt framgår att även utvidgning 

av grustäkter omfattas av förbudet mot täktverksamhet. 

 

MPD har korrekt uppfattat att den ansökta produktionen och återvinningen av asfalt 

står i strid med föreslagna skyddsföreskrifter men anser det tillräckligt att fastställda 

föreskrifter kan ges verkan även mot ett meddelat tillstånd för verksamheten. MPD 

bortser här från ett viktigt skäl för tillämpningen av 20 f § i Förordningen. Om 

tillstånd meddelas till en verksamhet trots att denna riskerar att stå i strid mot ett 

planerat vattenskydd kommer rätten till intrångsersättning att aktualiseras. Detta för 

en verksamhet som inte bort tillåtas. Om det kan förutses att en verksamhet inte 

kommer att tillåtas med hänsyn till framtida vattenskyddsföreskrifter bör inte något 

tillstånd ges. I vart fall bör prövningen av tillståndsfrågan anstå till dess vatten-

skyddsföreskrifter fastslagits. 
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Tillämpning av 9 kap. 6 § miljöbalken 

MPD har funnit att sökanden visat att täktverksamhetens påverkan på dricks-

vattenförsörjningen är marginell och att den inte innebär en försämrad vatten-

försörjning samt att det inte är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda 

annat material än det i täkten. LBVA delar inte denna bedömning. 

 

Avsikten bakom bestämmelserna i 9 kap. 6 f § miljöbalken är att grusåsarna på 

grund av sin stora betydelse för vattenförsörjningen såsom dricksvattentäkter och 

för konstgjord infiltration vid behandling av ytvatten ska bevaras. En sådan 

reglering är nödvändig eftersom naturgrus är en ändlig resurs som finns i mycket 

begränsad omfattning. Lagstiftningen föreskriver att det ändamål som främjar en 

god resurshushållning på lång sikt ska äga företräde. Naturgruset är en begränsad 

och ändlig resurs och en grustäkt innebär att naturgruset för alltid går förlorat. 

Därmed försvinner markens naturliga reningsförmåga och möjligheterna för 

utvinning av ett vatten av god kvalitet försämras. I motsats till användning för 

täktverksamhet nyttjar vattentäkten naturgruset utan att förbruka detsamma. En 

vattentäkt främjar således en långsiktig hushållning med naturresurser vilket 

grustäktverksamhet i området inte gör. 

 

LBVA:s uppfattning är att naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande och 

framtida dricksvattenförsörjning och att det föreligger risk för att grustäkten kan 

medföra en försämrad vattenförsörjning. Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken ska, när 

frågor prövas om bl.a. miljötillstånd, alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. miljöbalken iakttas. Det är 

således sökanden som har bevisbördan för att de krav som uppställs i lagstiftningen 

är uppfyllda och som har en skyldighet att genom ansökan med tillhörande under-

lag, styrka att tillstånd kan medges till sökt verksamhet. Sökanden har således bl.a. 

att styrka de faktiska förhållandena i dag och att verksamheten kan bedrivas utan 

risk för skada på vattenintressena. 
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Skanska har till MPD redovisat resultat av provtagningar i vissa grundvattenrör i 

området. Proverna visar viss förekomst av krom. Även LBVA:s analyser visar 

förekomst av krom. Det föreligger således en påverkan på grundvattnet vilket visar 

på en mycket stor känslighet för föroreningar. Skanska har inte presenterat någon 

utredning som visar att denna påverkan inte är att hänföra till sin verksamhet. 

Effekterna av täktverksamheten kan därför inte utredas till fullo varför tillstånd för 

verksamheten inte bör meddelas. 

 

Verkställighetsförordnandet 

Som skäl för det meddelade verkställighetsförordnandet har MPD endast angivit att 

fråga är om en befintlig verksamhet och att risken för påverkan av grundvattnet är 

acceptabel. Skälen för verkställighetsförordnandet motsvarar således i huvudsak av 

MPD angivna skäl för att tillåta verksamheten. Det åligger verksamhetsutövaren att 

påvisa konkreta skäl för ett verkställighetsförordnande och ange vilka beaktans-

värda nackdelar som är förknippade med att tillståndet inte kan tas i anspråk 

omedelbart och vad som kan bli följden av att verksamheten förskjuts framåt i tiden. 

Det måste också krävas att verksamhetsutövarens intresse med viss marginal väger 

tyngre än de intressen som talar för att ett lagakraftvunnet avgörande bör föreligga 

innan tillståndet får tas i anspråk. Särskild hänsyn ska tas till de skador på miljön 

som kan uppstå om tillståndet omedelbart tas i anspråk och de möjligheter som 

finns att läka sådana skador om tillståndsbeslutet upphävs eller ändras, se kom-

mentar till miljöbalken 22 kap. 28 §. 

 

Några särskilda skäl för verkställighetsförordnandet har inte åberopats av Skanska. 

Med hänsyn till det starka motstående intresset till förmån för skydd av grundvatt-

net bör tillståndet inte få tas i anspråk förrän det vunnit laga kraft.  

 

Skanska 

Skanska har till stöd för sin talan vidhållit vad som anförts i ansökan och övriga 

inlagor samt därutöver anfört bl.a. följande. 
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LBVA:s påstående att den ansökta verksamheten hotar dricksvattenförsörjningen 

Dricksvattenförsörjning  

Skanska har förståelse för att LBVA behöver en långsiktig planering av dricks-

vattenförsörjningen. Det dricksvattenbehov som presenteras i LBVA:s vatten-

försörjningsplan kan dock verka något högt. I Figur 2 i ÅF:s utredning "Förslag till 

reviderat vattenskyddsområde" från 2018-04-20 redovisas olika användnings-

områden för det vatten som produceras exempelvis för hushåll och industri. Det kan 

konstateras att knappt hälften av allt vatten år 2020 utgörs av "odebiterbar förbruk-

ning", d.v.s. i huvudsak läckage. Givetvis är det ofrånkomligt att det sker läckage på 

dricksvattensystemet men jämfört med en mediankommun (SOU 2016:321) är 

siffran hög och för att spara på vattnet borde det vara av högsta prioritet att minska 

denna andel, särskilt vid situationer med låga grundvattennivåer. Denna fråga är, 

mot bakgrund av vad som anges nedan angående Fotstads vattentäkt, av betydligt 

större betydelse för dricksvattenförsörjningen än ansökt verksamhet. 

 

Enligt ÅF:s utredning planerar LBVA att öppna en ny vattentäkt vid Brunskog och 

denna bedöms kunna tas i bruk 2028. Detta är givetvis bra för att förstärka den 

framtida vattenförsörjningen. 

 

Grundvattennivåer 

Även om grundvattennivåerna i LBVA:s vattentäkter varit lägre under de senaste 

åren finns inget som tyder på att de skulle fortsätta att vara det framöver. Det är fullt 

naturligt med en variation av grundvattennivån från år till år. Detta visas inte minst 

av mätdata från en av SGU:s stationer för grundvattenmätningar. Lägre nivåer fås 

till följd av torrare väder medan nivåerna höjs efter perioder med mer nederbörd. 

Ofta är nivåerna lägre på sommarhalvåret och högre under vintern. Variationen är 

stor mellan enstaka år, vid flera tillfällen är nivåerna låga flera somrar i rad. 

Nivåerna återhämtar sig dock på sikt. Skanska vill med detta belysa att de låga 

grundvattennivåerna i LBVA:s vattentäkter är kopplade till mängden nederbörd och 

inte kan förväntas vara fortsatt låga, förutsatt att inte för stora vattenuttag görs. 

Detta särskilt som årsmedelnederbörden enligt SMHI (SMHI, Framtidsklimat i 
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Hallands län, Klimatologi Nr 28, 2015) kommer att öka i Hallands län och då 

särskilt under vintertid, då den största delen av grundvattenbildningen sker. 

 

Tillrinningsområde 

Med tillrinningsområde avses i Naturvårdsverkets handbok 2010:5 det område inom 

vilket vattnet rör sig till vattentäkten eller vattenförekomsten. Tillrinningsområdet 

till ett grundvattenmagasin avgränsas av grundvattendelaren. Tillrinningsområdet 

till en grundvattentäkt kan vara detsamma som tillrinningsområdet till grundvatten-

magasinet, men är oftast mindre än detta. 

 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) anger att 

ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida inte 

beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett 

mindre område som vattenskyddsområde. Inte heller Naturvårdsverkets handbok 

2010:5 om vattenskyddsområde anger att hela tillrinningsområdet ska omfattas av 

vattenskyddsområdet, på det sätt som LBVA anger. Vidare har Skanska redan i 

yttrandet från 31 januari 2019 påpekat följande vad gäller avgränsningen av 

skyddsområdets omfattning, vilket inte har bemötts av LBVA: 

 
"Vid beräkningen av storleken på den primära zonen för Fotstads vattentäkt har 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell använts vilket gett ett skyddsavstånd på ca 
800 meter från vattentäktens brunn, Figur 1. Utan vidare motivering, än att 
Skanskas verksamhet utgör en betydande risk, har zonen utökats norrut till som 
längst 1150 meter från uttagsbrunnen. På detta vis inkluderas större delen av 
Skanskas södra verksamhetsområde i den primära zonen. Motsvarande 
beräkningar av utbredningen av den sekundära zonen mot norr visar på ett 
avstånd på 1000 meter. Även här har skyddszonen utökats för att inkludera hela 
den ansökta täktverksamheten, i detta fall ända upp till 2300 meter från 
uttagsbrunnen. Den enda motivering som nämns för att utöka skyddszonerna är 
att ett läckage av exempelvis bränsle kan påverka vattentäkten men det framgår 
inte hur bedömningen gjorts för att komma fram till att denna risk är betydande." 

 

Grundvattenkvalité 

Det är anmärkningsvärt att varken LBVA eller ÅF har värderat de skyddsåtgärder 

som Skanska vidtagit för att minska risken för den ansökta täktverksamhetens 

negativa påverkan på grundvattnet. Särskilt med tanke på att skyddsåtgärder för 

andra verksamheter värderas vid bedömningen av risker. I denna del kan det särskilt 
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nämnas att LBVA inte har gjort någon koppling mellan storleken på riskerna med 

Skanskas trafik med arbetsfordon och riskerna med den trafik som sker på väg 26 

mellan de två verksamhetsområdena. Eftersom det i båda fallen handlar om 

trafik/maskinkörning vore det logiskt att se på riskerna på samma sätt. Enligt LBVA 

har en olycka med läckage som följd beräknats kunna ske en gång per 60 år på väg 

26, inom det närliggande vattenskyddsområdet Prästjorden. I ÅF:s rapport har det 

inte tagits någon hänsyn till att trafikmängderna och hastigheterna på väg 26 är 

betydligt större än de som är aktuella till följd av trafik/maskinkörning i täkten. 

Riskerna med trafik/maskinkörning i täkten är således mycket mindre i täkten än på 

vägen. 

 

Vidare framför LBVA att ÅF i sin rapport har kommit fram till att markens sår-

barhet inom det ansökta täktområdet graderats till extremt sårbar. Det anges även att 

läckage från arbetsfordon inom täktområdet obehindrat kan nå grundvattnet, vilket 

inte är korrekt. Påståendet bortser från markens mättnadshalt som genom ytspän-

ningskrafter har en förmåga att hålla kvar en vätska så som t.ex. petroleumproduk-

ter. Sand- och grusmaterial har en relativt hög mättnadshalt. Mättnadshalten styrs av 

materialets fraktionssammansättning, ju finare fraktioner desto högre mättnadshalt 

och vice versa. Materialet i täkten utgörs främst av sand med också av fingrus. 

Mättnadshalten för sand varierar mellan 15 till 25 l/m3 medan mättnadshalten för 

grus är något lägre (Sander, A.; Ballastindustrins miljöpåverkan, särskilt grustäkters 

inverkan på grundvattnet och efterbehandling av grustäkter, 1997). För att ett 

läckage överhuvudtaget ska nå grundvattenytan krävs således att det är av 

betydande omfattning. I och med materialets mättnadshalt i täktområdet krävs det 

även att läckaget inte upptäcks inom rimlig tid så att spillet för tid att perkolera 

genom den omättade zonen ner till grundvattnet. Infiltrationshastigheten för vatten i 

sand är ca 1 m/h. I jämförelse är infiltrationshastigheten för dieselolja i sand ca 20–

50 % av vattnets hastighet och för tjockare oljor ca 0,1–1 %. Även om merparten av 

materialet i det ansökta täktområdet utgörs av sand finns det enligt SGU även inslag 

av tunnare linser av slitigare material, med lägre infiltrationshastighet vilket skapar 

ytterligare marginaler. För att till fullo förstå riskerna är förutsättningarna inom det 
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ansökta tillståndsområdet givetvis viktiga aspekter att beakta, vilket inte har skett i 

ÅF:s rapport. 

 

Mot bakgrund av det anförda ska det poängteras att Sveriges geologiska 

undersökning, SGU, har lämnat ett yttrande den 15 november 2018 med 

bedömningen att det är möjligt att bedriva täktverksamhet på den ansökta platsen 

utan påverkan på grundvattenkvalitén. Yttrandet har lämnats efter det att SGU har 

tagit del av tillståndsansökan för täktverksamheten, med vidtagna och föreslagna 

skyddsåtgärder. I denna del bör det även poängteras att det av proposition 

2008/09:144 angående Enklare och bättre täktbestämmelser framgår att SGU är 

ansvarig myndighet för riksdagens miljökvalitetsmål. SGU:s bedömning är därmed 

av stor betydelse vad gäller vilka områden som är att anse som betydelsefulla för 

dricksvattenförsörjningen. Att SGU anser att täktverksamheten inte riskerar 

grundvattenkvalitén bör därmed ges avgörande vikt vid bedömningen, se 

prop. 2008/09:144 s. 17 f. 

 

Slutsatser 

I enlighet med vad som anges i 9 kap. 6 f § punkten 2. miljöbalken, måste det 

bedömas dels om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller 

framtida dricksvattenförsörjning, dels om täkten kan medföra en försämrad 

vattenförsörjning. 

 

Så som påpekats i Skanskas yttranden från 31 januari 2019 utgör produktionen vid 

vattentäkten i Fotstad endast en mycket begränsad andel av kommunens totala 

produktion, närmare bestämt 2 %. Det är stor skillnad på hur allvarliga konsekven-

serna blir vid en påverkan av en vattentäkt som producerar mycket vatten jämfört 

med en som producerar lite. Vidare står det klart att delar av det som anges i ÅF:s 

rapport angående försämrad vattenförsörjning till följd av ansökt täktverksamhet 

måste ifrågasättas. Skanska vill i denna del vara tydlig med att bolaget inte ifråga-

sätter behovet och betydelsen av en god dricksvattenförsörjning. Det kan dock 

konstateras att utredningens slutsatser vad gäller omfattning av tillrinningsområde, 



  Sid 16 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
erforderliga skyddsavstånd samt avsaknad av riskbedömning inte har motiverats 

eller motbevisat det som Skanska anfört i ansökningshandlingarna. 

 

Till stöd för Skanskas inställning vill bolaget nämna Mark- och miljööver-

domstolens resonemang i MÖD 2010:22. I målet förlängde Mark- och miljööver-

domstolen en täktverksamhets tillstånd med tio år och anförde att "av utredningen 

framgår beträffande vattenkvaliteten att den totala täktytan på Slätmon (inkl. sökt 

tillstånd), som utgör endast ca 15 procent av tillrinningsområdet, är så obetydlig att 

någon märkbar förändring av grundvattnets kvalitet inte kan förväntas nedströms 

täktområdet". Fallet illustrerar att det krävs en märkbar påverkan för att stoppregeln 

ska tillämpas. Därmed står det även klart att det inte finns något förbud mot att 

bedriva verksamhet i närheten av, eller inom tillrinningsområdet för, en vattentäkt. 

Vidare får det förekomma viss påverkan på grundvattenkvalitén om det har visats 

att denna inte är märkbar och inte utgör någon risk. Eftersom det anförda har visats 

av Skanska måste det motbevisas av LBVA, vilket inte har skett. 

 

I ett annat fall, Mark- och miljödomstolen i Växjös mål nr M 3622–16, kom 

domstolen fram till att 9 kap. 6 f § miljöbalken inte skulle tillämpas då det inte 

framkommit "några omedelbara hot mot dricksvattenförsörjningen". Fallet tyder på 

att eventuella hot mot dricksvattenförsörjningen måste vara nära förestående för att 

aktualisera en tillämpning av stoppregeln. 

 

Sammanfattningsvis har Skanska visat att stoppregeln i 9 kap. 6 f § miljöbalken inte 

är tillämplig i föreliggande ärende. 

 

MPD:s beslut 

 
Tillämpning av 20 f § FMH  

Skanska har i yttrandet från 31 januari 2019 framfört skäl till varför 20 f § i 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) inte 

bedöms vara tillämplig. Kortfattat går det ut på att om en myndighet inte har en 

komplett, eller ens inskickad, ansökan är det inte möjligt att överväga om ett beslut 

ska fattas. Därvid måste alla aspekter av ärendet vara kända och berörd allmänhet, 
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myndigheter etc. ha en möjlighet att yttra sig. Innan en ansökan lämnats in eller 

ytterligare uppgifter inhämtats och kommunicerats går det således inte att överväga 

huruvida nya skyddsföreskrifter kommer att aktualiseras. Skulle prövningen av en 

täktansökan behöva invänta prövning av ett arbete med vattenskyddsföreskrifter, 

från det att utredningar påbörjats och samråtts till dess att de har slutförts, så som 

LBVA anser, finns det ingen gräns för hur lång tid MPD ska avvakta med att fatta 

beslut i ett täktärende. En sådan tolkning av regleringen vore inte rättssäker. Enligt 

uppgift från länsstyrelsen den 25 juni 2019 hade det då inte inkommit någon 

ansökan om reviderat skyddsområde från LBVA. 

 

I denna del ska det även poängteras att det av det vid tiden för LBVA:s över-

klagande aktuella förslaget till revidering av föreskrifterna framgick att nyetablering 

av sand- och grustäkt inom såväl primär som sekundär skyddszon inte ska tillåtas. 

Där nämndes dock inget om att fortsatt brytning i befintliga täkter inte ska tillåtas. 

 

Särskilda skäl och sårbarhet  

LBVA framför att MPD felaktigt har bedömt att det föreligger särskilda skäl att 

pröva ansökan om tillstånd till täktverksamhet. Utifrån MPD:s motivering kan 

Skanska dock konstatera att även MPD ifrågasätter om bestämmelserna i 20 f § 

FMH är tillämpbara i det aktuella ärendet. Därutöver anger MPD ett antal särskilda 

skäl till att pröva tillståndsärendet gällande täktverksamheten utan att invänta 

prövningen av vattenskyddsområdet. Ett av dessa skäl är att täktverksamheten och 

asfaltproduktionen har bedrivits under lång tid och att det under denna tid inte 

framkommit att verksamheten medfört några negativa konsekvenser på vatten-

täkten. Oberoende härav menar LBVA att det saknas särskilda skäl att pröva täkt-

verksamheten och som stöd för LBVA:s inställning anges att tidigare brytning har 

försämrat jordlagrens renande förmåga och ökat markens sårbarhet för föroreningar 

genom att en större del av tillrinningsområdet lämnas oskyddat mot föroreningar. 

 

I denna del kan Skanska konstatera att det är riktigt att mäktigheten på jordlagren 

minskar i och med brytningen. Enligt vad som redovisats i ansökningshandlingarna, 

bland annat miljökonsekvensbeskrivningen, är avståndet från täktbotten till den 
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högsta förmodade grundvattennivån ca 17 m. SGU anser att detta avstånd som 

minst bör vara 3 m, vilket även styrks av praxis, se t.ex. MÖD 2010:22. I 

föreliggande fall är det alltså ytterligare ca 14 m med renande jordlager utöver det 

som SGU anser vara nödvändigt. LBVA:s påstående att en större del av till-

rinningsområdet lämnas oskyddat mot föroreningar är därmed direkt felaktigt. 

 

Vidare kommer ansökt utökning av täkten att ske mot norr, bort från vattenskydds-

området. Storleken på själva utökningen av brytområdet är ca 5,8 ha. Eftersom delar 

av täktområdet redan är efterbehandlade, och godkända av tillsynsmyndigheten, har 

dessa inte inkluderats i det nya verksamhetsområdet. Därutöver har en del av det 

tidigare nordvästra verksamhetsområdet inte inkluderats i ansökan. Storleken på de 

ytor som har exkluderats från det ansökta verksamhetsområdet är sammanlagt ca 

23,9 ha vilket innebär att det inte kommer att ske någon utökning av oskyddade 

områden inom tillrinningsområdet jämfört med tidigare tillstånd. De oskyddade 

områdena kommer i stället att minska. 

 

Slutsats  

Det är Skanskas uppfattning att 20 f § FMH inte är tillämplig i föreliggande ärende. 

Om LBVA avser att ändra skyddsföreskrifterna och inkludera befintliga täkter så 

som anges i överklagandet, kommer detta att kräva att underlaget arbetas om och att 

det genomförs ett nytt samråd, innan ansökan skickas in till länsstyrelsen. Detta 

eftersom berörda fastighetsägare m.fl. inte fått möjlighet att yttra sig över denna nya 

ingripande del av LBVA:s föreskrifter. Det anförda styrker det som angivits vad 

gäller att länsstyrelsen inte kan anses överväga att meddela föreskrifter. 

 

Skanskas slutsats i denna del förändras inte av det faktum att ersättningsreglerna 

kan komma att aktualiseras om LBVA tar fram reviderade föreskrifter, kommuni-

cerar dessa och länsstyrelsen fattar beslut om en tillämpning som påverkar befintlig 

täktverksamhet. Tvärtom är det sådana situationer som regelverket i 31 kap. miljö-

balken tar sikte på. 
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Tillämpning av 9 kap. 6 f § miljöbalken 

 
Försämrad vattenförsörjning  

Vattentäkten i Fotstad utgör inte någon av de större vattentäkterna i Halmstads 

kommun och uttagsmöjligheterna är mycket små i förhållande till vad 

vattentäkterna producerar. Det kan därför ifrågasättas om vattentäkten i Fotstad 

verkligen är så betydelsefull för dricksvattenförsörjningen som LBVA antyder. 

Skanska noterar även att både SGU och MPD ansett att täkten inte skulle medföra 

en försämrad vattenförsörjning. 

 

Vidare menar LBVA att lagstiftningen föreskriver att det ändamål som främjar en 

god resurshushållning på lång sikt ska äga företräde och att en naturgrustäkt gör att 

markens naturliga reningsförmåga försvinner och att möjligheterna för utvinning av 

ett vatten av god kvalité försämras. Att Skanskas täkt och vattentäkten samexisterat 

under lång tid utan att vattenkvalitén försämrats tyder dock på motsatsen. LBVA 

bemöter detta faktum med påståendet att det är en allmänt accepterad uppfattning 

att grustäkt inom tillrinningsområdet för en viktig vattentäkt inte är förenlig med 

långsiktigt hushållande med grundvattenresurser. Denna inställning måste givetvis 

ifrågasättas då den är direkt felaktig. En prövning ska ske enligt 9 kap. 6 f § miljö-

balken, inte enligt allmänt accepterade uppfattningar. 

 

Vidare anger LBVA att det föreligger en risk för att grustäkten kan medföra en 

försämrad vattenförsörjning. I ÅF:s rapport anges att riskerna för täktverksamheten 

utgörs av att den omättade zonens mäktighet minskar samt eventuella läckage eller 

spill från arbetsfordon. Det har redan konstaterats att mäktigheten på den omättade 

zonen även fortsättningsvis kommer att vara mycket stor. Vidare är ÅF:s bedöm-

ning att ansökt täktverksamhet inte kan bedrivas utan betydande risker för vatten-

täkterna. Som påpekats såväl ovan som i Skanskas yttrande från 31 januari 2019 

saknar denna bedömning motivering och tar inte hänsyn till vidtagna och genom-

förda skyddsåtgärder på samma sätt som både MPD och SGU gjort vid sin bedöm-

ning att verksamheten kan bedrivas utan risk för att påverka grundvattenkvalitén. 
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Skyddsåtgärder 

Skanska noterar med viss förvåning att LBVA anser att risken för läckage eller spill 

består även om omfattande skyddsåtgärder vidtas. Detta får anses vara motstridigt 

eftersom skyddsåtgärder genomförs just för att minska risken för påverkan. Vidare 

tyder det på att LBVA anser att det inte överhuvudtaget får förekomma någon 

verksamhet som skulle kunna innebära risk för påverkan på grundvattenkvalitén 

eller dricksvattenförsörjningen. Denna inställning är inte korrekt utan eventuella 

risker måste värderas. 

 

Krom 

I kompletteringen till ansökan redovisades under avsnittet Vattenfrågor, punkt 6, att 

det vid mätning år 2003 till 2007 och 2009–2010 uppmätts krom i prov från 

kontrollen av grundvatten. Halten låg på mellan 1–3,5 µg/l med ett medelvärde på 

1,85. Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten hos användaren enligt SLVFS 2001:30 

är 50 (µg/l). Krom är inte något ämne som förknippas med täktbranschen. Inom 

verksamheten hanteras inga kemikalier som innehåller krom i mängder som kan ge 

upphov till detekterbara halter i grundvattnet. Ett exempel på kemiska produkter 

inom verksamheten som kan innehålla krom är målarfärg vilket används i mycket 

små mängder och förvaras inlåst inom invallning. 

 

Enligt bland annat Naturvårdsverket är det vanligt att krom förekommer i vägdag-

vatten. Metallen kommer t.ex. från slitage av bilarnas motorer eller däck. Även ÅF 

tar i sin rapport upp att metaller är vanliga föroreningar från vägdagvatten. Vidare 

bedöms det som mycket troligt att dagvatten från väg 26, på sträckan mellan Karls-

torpsstugan och Älvasjö, samt även dagvatten från den mindre vägen 636 kan nå 

uttagsbrunnarna vid Fotstads vattentäkt. Det får därför anses vara mer troligt att det 

är trafiken på väg 26 som gett upphov till de halter av krom som mätts upp i grund-

vattnet då denna är av betydande omfattning samtidigt som Skanska inte använder 

krom i den dagliga verksamheten. 

 
Slutsats  

Skanska har förståelse för behovet att skydda dricksvattenresurserna men måste 

samtidigt påpeka att det även finns ett stort behov i samhället av de grusfraktioner 
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som kan brytas i den aktuella täktverksamheten. Syftet med att bryta just detta 

material är att möjliggöra en övergång från naturgrus till helkrossad ballast vid 

betongproduktion. Övergången syftar till att minska naturgrusuttaget för att värna 

om just vattenintresset i dessa avlagringar. Under övergångsperioden är det därför 

viktigt att det naturgrus som bryts kommer från täkter med så hög andel finmaterial 

som möjligt. 

 

I området kring Halmstad har täkten i Sperlingsholm bäst möjlighet att bryta denna 

typ av finmaterial. För dricksvattenintresset som helhet blir det därför kontra-

produktivt att inte tillåta brytning i täkten. Vidare kommer ett avslag på ansökan om 

tillstånd att bedriva täktverksamhet innebära avsevärt längre transporter för att 

kunna försörja betongindustrin i området kring Halmstad med finmaterial. Mot 

bakgrund av ovanstående samt att det bedömts att täktverksamheten kan bedrivas 

utan påverkan på grundvattenkvalitén och att vattentäkten i Fotstad endast utgör en 

mycket begränsad del av vattenförsörjningen i Halmstad kommun anser Skanska att 

LBVA:s överklagande ska avslås. 

 

Skanska anser sammanfattningsvis att bolaget har uppfyllt de krav som rimligen 

kan ställas för att visa att ansökt verksamhet får komma till stånd enligt 9 kap. 6 f § 

miljöbalken. Detta gäller även mot bakgrund av den omvända bevisbördan i 2 kap. 

1 § samma balk. Enligt förarbetena till miljöbalken är bevisbördans placering inte 

föremål för någon skälighetsavvägning men det kan däremot bli aktuellt med av-

vägning avseende hur långt beviskravet sträcker sig, prop. 1997/98:45 s. 210. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. MPD:s beslut 

ska fastställas i sin nuvarande form. Länsstyrelsen hade vid MPD:s beslutsdatum 

inte mottagit någon ansökan om nya vattenskyddsföreskrifter för Prästjorden och 

Fotstad. Länsstyrelsen delar MPD:s åsikter vad gäller att inte invänta att prövningen 

av vattenskyddsföreskrifterna är avgjord. Skälen för detta anges nedan. 

- Täktverksamheten och asfaltproduktionen har bedrivits under lång tid och det 
har inte framkommit att verksamheten medfört några negativa konsekvenser för 
dricksvattnet. 
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- Täktverksamheten som sådan förefaller inte stå i konflikt med föreslagna vatten-

skyddsföreskrifter (förslag till reviderat vattenskyddsområde 2018-04-20, 7 §). 
 

- Produktionen och återvinningen av asfalt förefaller däremot komma i konflikt 
med föreslagna vattenskyddsföreskrifter (förslag till reviderat vattenskydds-
område 2018-04-20, 4 och 6 §§), men de vattenskyddsföreskrifter som senare 
beslutas kommer att "bryta igenom" det tillstånd som delegationen har meddelat 
(se 24 kap. 1 § miljöbalken). Längre gående krav enligt vattenskyddsföreskrif-
terna kommer m. a. o. att gälla för Skanskas verksamhet även om tillstånd enligt 
9 kap. miljöbalken meddelas.  
 

- Täktverksamheten och asfaltproduktionen förenas nu med sådana villkor att 
verksamheten bedöms vara förenlig med kraven i 9 kap. 6 f § miljöbalken. 
 

- Miljönämndens krav på särskilda villkor tillgodoses också. 
 

- Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inte något att erinra mot ansökt 
verksamhet. 

 

Länsstyrelsen delar MPD:s tolkning att en utvidgning av befintlig täkt inte omfattas 

av förslaget till reviderat vattenskyddsområde 2018-04-20. Länsstyrelsen gör 

bedömningen att en utvidgning av täkten inte omfattas av begreppet nyetablering 

och kan därför tillåtas. I den del som ligger inom vattenskyddsområdet i dag sker 

ingen verksamhet. 

 

Länsstyrelsen anser att Skanska har visat att sandtäktens påverkan på vattenföre-

komsten är marginell och att den inte innebär försämrad vattenförsörjning. 

 

Ansökan om reviderat vattenskyddsområde för Prästjorden och Fotstad inkom till 

länsstyrelsen den 13 september 2019. 

 

ÖVRIGA INKOMNA YTTRANDEN 

Halmstads kommun 

Halmstads kommun (kommunen) har anfört bl.a. följande. Innehållet i LBVA:s 

överklagande är välformulerat och beskriver på ett tydligt sätt problembilden och 

kommunens behov av skydd av grundvattenresurserna. Av handlingarna framgår att 

kommunens förutsättningar har förändrats snabbt och i betydande omfattning. 

Kommunens stora utmaningar med kraftig befolkningstillväxt och därmed ökat 
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behov av tillgång till dricksvatten av god kvalitet, i tillräcklig mängd, kan inte nog 

understrykas. 

 

Gällande översiktsplan, Framtid 2030 strategisk översiktsplan för Halmstads 

kommun, antagen KF 2014-06-17, laga kraftvunnen 2015-01-05, anger följande 

planeringsinriktning angående påverkan på grundvatten (sid 70): 

"Anläggningar eller åtgärder som väsentligt kan skada grundvattnets kvalitet 
eller mängd, tillåts inte inom befintliga skyddsområden eller områden av vikt för 
kommunens framtida dricksvattenförsörjning, Hänsyn tas även till 
tillrinningsområden till vattentäkterna." 
 

Resonemanget bakom denna planeringsinriktning sammanfattas i text på sidan 71:  
 

"Grundvatten är en resurs som måste skyddas för att säkra tillgången till rent 
dricksvatten nu och i framtiden. Bebyggelse, verksamheter eller andra åtgärder 
ska inte komma till inom vattenskyddsområden om det kan äventyra kommunens 
nuvarande eller framtida vattenförsörjning avseende antingen kvantitet eller 
kvalitet. Hänsyn till dricksvattenförsörjningen ska omfatta även tillrinnings-
området till våra viktigaste grundvattenmagasin." 

 
En planeringsinriktning gällande hållbar dricksvattenförsörjning (sid 76) lyder:  
 

"Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön som kan komma att aktua-
liseras i områden med viktiga grundvattenmagasin, inklusive tillrinnings-
områden, prövas noga med hänsyn till eventuell påverkan på grundvattnet." 

 

På kartbild på sidan 173 redovisas i översiktsplanen vattentäkternas tillrinnings-

områden och där framgår att Skanskas grustäkt ligger inom tillrinningsområdet för 

Fotstads och Prästjordens vattentäkter. 

 

I Aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030 strategisk översiktsplan för Halmstads 

kommun, antagen av KF 2018-05-22, konstateras det att pga. senaste årens kraftiga 

och icke förutsedda befolkningsökning finns behov av nya planeringsinriktningar 

för bl.a. dricksvattenförsörjningen. Av aktualitetsöversynen framgår även att av 

kommunen utpekad verksamhetsmark i Kårarp, enligt Framtidsplan 2030 har 

minskats från 60 ha till 12 ha med anledning av konflikt med Prästjordens 

vattenskyddsområde. Detta trots att behovet av ny verksamhetsmark i kommunen är 

trängande. 
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Av ÅF:s utredning och förslag till reviderat vattenskyddsområde för Prästjordens 

och Fotstads vattentäkter, 2018-04-20, framgår att Skanskas grustäkt ligger inom 

bedömt tillrinningsområde och uppges dessutom vara extremt sårbart. Det revi-

derade förslaget till vattenskyddsområde följer Naturvårdsverkets anvisningar och 

allmänna råd och omfattar således även vattentäkternas tillrinningsområde, vilket 

sammanfaller med översiktsplanens intentioner. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att kommunen till följd av kraftig befolknings-

tillväxt har ett ökat behov av framtida dricksvattenförsörjning och att kommunens 

prioritering av skydd av vattenresursen är tydlig i kommunens översiktsplan och 

dessutom har skärpts, vilket framgår av beslutad aktualitetsöversyn 2018.  

 

Det ska vidare lyftas fram att redan i samband med prövning av Skanskas förra täkt-

tillstånd, 2007, framfördes synpunkten att området var viktigt för kommunens 

vattenförsörjning. Kommunens inställning är således inte ny och bör varit känd för 

sökande och länsstyrelsen. Till detta kan tilläggas att SGU i sitt yttrande över nu 

överklagat täkttillstånd anger: 

 
"Här vill SGU framföra att den nuvarande lagstiftningen avseende täkt av 
naturgrus infördes 2009. Det betyder att bolaget har haft ett antal år på sig att 
göra en omställning från naturgrus till helkrossad ballast för betong och det i ett 
område där det finns lämplig bergråvara att tillgå. Det är därför förvånande att 
man inte kommit längre i omställningsprocessen." 
 

Med ovanstående som bakgrund anser kommunen att mycket starka skäl talar för att 

beslut om tillstånd till grustäkten inte skulle ha tagits innan prövning av skyddet för 

grundvattnet har avgjorts. Länsstyrelsen har haft kännedom om kommunens 

pågående revidering av vattenskyddsområdet för Fotstads och Prästjordens vatten-

täkter. Detta borde MPD tagit hänsyn till i samband med prövningen av nu 

överklagat täkttillstånd. 

 

Miljönämnden i Halmstads kommun 

Miljönämnden i Halmstads kommun (miljönämnden) har angett att den anser att 

överklagandet ska bifallas och att det av MPD beviljade tillståndet ska upphävas. 

Miljönämnden har utvecklat sin inställning i huvudsak enligt följande. 
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Miljönämnden står bakom LBVA:s överklagande och anser att länsstyrelsen borde 

ha väntat med att fatta beslut i ärendet alternativt ha avslagit ansökan. Nämnden 

anser därför att tillståndet ska upphävas. Ansökta verksamheter är olämpliga, 

genom exempelvis risk för läckage från arbetsfordon om den planerade revide-

ringen av vattenskyddsområdena blir så som förslaget är ställt. Om vattenskydds-

föreskrifterna träder i kraft som planerat kommer det även troligtvis leda till att 

Halmstads kommun blir skadeståndsskyldig gentemot verksamhetsutövaren, om det 

finns ett gällande tillstånd. 

 

Asfaltsverket är i dag redan anmält till miljönämnden, och behöver inget tillstånd 

för att bedrivas. Det innebär att miljönämnden kan behöva fatta beslut om att 

begränsa verksamheten om vattenskyddet utvidgas som planerat. 

 

Sveriges geologiska undersökning  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har, sedan mark- och miljödomstolen 

genom remiss inhämtat yttrande från SGU, anfört i huvudsak följande.  

 

SGU noterar att LBVA tagit fram utredning och förslag till vattenskyddsområde 

och föreskrifter. SGU anser att utredningen som ligger till grund för vattenskydds-

områdets avgränsningar och bedömning av riskerna, vilka avspeglas i föreskrif-

terna, är utförliga och utgör ett bra underlag inför samrådsprocessen om det nya 

vattenskyddsområdet. SGU ser det som troligt att vattenskyddsområde och 

föreskrifter ska kunna komma att fastställas i enlighet med förslaget. SGU anser 

därmed att man i detta skede bör kunna hantera ärendet som om vattenskydds-

området kommer att bli fastställt. Föreslaget vattenskyddsområde inkluderar alltså 

verksamhetsområdet. 

 

I underlaget till vattenskyddsområde tas tydlig ställning för att materialtäkter med 

tillhörande verksamheter ökar risken för vattentäkten, grundvattenmagasinet och 

grundvattenförekomsten. SGU ifrågasätter inte att detta är riktigt då den omättade 

zonen minskar och transport och hantering av massor och kemikalier ökar vid nya 
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verksamheter. SGU har tidigare yttrat sig till MPD under dess handläggning av 

rubricerat ärende. SGU ansåg då att verksamhet kunde vara möjlig på platsen och 

att utredningarna av grundvattenförhållandena som gjorts visar att det är möjligt att 

fortsätt verksamhet i materialtäkten utan att det riskerar grundvattnets kvalitet i 

grundvattenförekomsten. Materialet i täkten och i den omättade zonen utgörs till 

största delen av sand. En omättad zon om minst 17 meter kommer att kvarlämnas 

över högsta förutsägbara grundvattennivå. Grunderna till SGU:s ställningstagande 

kan sammanfattas i att asfaltsverksamheten redan fanns på plats med väl etablerade 

kontrollprogram och skyddsåtgärder och ansökan förändrade inte redan pågående 

verksamhet/risknivå (ingen utökad verksamhet). Den utökade materialtäkten ledde 

visserligen till minskad omättad zon men lämnade fortfarande en ovanligt mäktig 

omättad zon vilket skulle ge tid för åtgärder vid eventuellt spill från verksamheten. 

Den sökta verksamheten föreslogs få relativt kort tillståndstid. 

 

SGU gör bedömningen att materialtäkt med tillhörande verksamheter inom 

fastigheterna Fotstad 1:1 och 22:1 i Halmstads kommun innebär större risker för 

grundvattnet än om verksamheten inte finns på plats. Detta ger att kraven på försik-

tighetsåtgärder och kontroll bör ställas mycket höga, vilket SGU även tidigare 

framfört, om verksamheten ska få fortsätta på platsen. 

 

SGU lämnar åt domstolen att avgöra om verksamheten är tillåtlig. 

 

LBVA:S OCH SKANSKAS BEMÖTANDEN M.M. 

 
LBVA 

LBVA har till bemötande av inkomna yttranden samt till stöd för sin talan 

därutöver tillagt i huvudsak följande. 

 

Dricksvattenförsörjningen i Halmstads kommun 

Det är angeläget att belysa vikten av alla vattentäkters stora betydelse för att kunna 

förse nuvarande och kommande generationer med dricksvatten av god kvalitet. 

Samtliga 24 kommunala vattentäkter, varav 17 i Halmstad, används för den samlade 

dricksvattenförsörjningen. I synnerhet under sommarperioden leder avbrott för en 
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vattentäkt till omedelbar konsekvens att vattenbrist uppstår. Sökt täkttillstånd strider 

mot riksdagens miljömål om grundvatten av god kvalitet. Behovet av att säkra 

dricksvattenförsörjningen är större än behovet av naturgrus. 

 

Att täktverksamhet tidigare bedrivits i området är enligt LBVA inget skäl till att 

medge tillstånd till ny täktverksamhet eller förlängning av nuvarande tillstånd, se 

Miljööverdomstolens dom 2006-06-09 i mål nr M 4832–05. 

 

Grundvattennivåer 

Det stämmer att grundvattennivåerna varierar under året och har koppling till 

nederbörd på det sätt som Skanska påstår. Däremot är station 85–101 som Skanska 

hänvisar till inte signifikant för att redogöra för grundvattensituationen i Halmstads 

kommun. Något som bekräftas av Bo Thunholm, ansvarig för SGU:s grundvatten-

nät. Enligt honom ska SGU:s data användas som referensmaterial, bl. a. för att 

kunna bedöma mänsklig påverkan. Normalt sett har därför mätningar utförts i 

naturliga miljöer utan lokal mänsklig påverkan. Observationsröret i Halmstad 

(station 85–101) har sedan år 2013 visat tydliga tecken på mänsklig påverkan i form 

av ett uppenbart förändrat variationsmönster. Han bedömer därför att mätningarna i 

observationsröret inte uppfyller SGU:s krav för övervakning av grundvattennivåer. 

 

LBVA har under tid fört dialog med SGU och station 85–101 kommer stängas ner. 

Det går således inte av data från station 85–101 att dra några slutsatser angående 

grundvattennivåer inom det aktuella området. LBVA samarbetar med SGU och 

länsstyrelsen för att komplettera den nationella grundvattenövervakningen. Under 

hösten 2019 kommer grundvattenrör som LBVA använder successivt övergå och i 

stället ingå i SGU:s grundvattenövervakning. 

 

Tillrinningsområde och vattenskyddsområde 

Skanska har ifrågasatt LBVA:s uppgifter om att ett vattenskyddsområde normalt 

bör omfatta hela vattentäktens tillrinningsområde. Skanska ifrågasätter även 

gränsdragningen av primär och sekundär zon i vattenskyddsområdet för Fotstads 

vattentäkt och den redovisning av risker som ligger till grund för gränsdragningen. 
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Även om det som diskuteras endast är ett förslag till utökat vattenskyddsområde är 

gränsdragningsfrågorna av stor vikt då de ger uttryck för markens känslighet och de 

risker som den ansökta verksamheten innebär för vattentäkten och därmed täktens 

tillåtlighet och tillämpningen av 9 kap. 6 f § punkten 2. miljöbalken. 

 

Skanska anser att LBVA på ett bristfälligt sätt motiverat sina zonindelningar i 

förslaget till vattenskyddsområde. LBVA vill poängtera att det inte är en fråga i 

målet huruvida LBVA kan styrka att den ansökta verksamheten kan medföra en 

försämrad vattenförsörjning. Det är i stället Skanska som ska visa att någon sådan 

risk inte föreligger. 

 

LBVA noterar också att SGU inför avgivande av sitt yttrande i målet tagit del av 

uppdaterat förslag till vattenskyddsområde daterat 2019-09-06 och ansett att 

LBVA:s avgränsning av skyddsområdet och bedömning av riskerna utgör ett bra 

underlag och att vattenskyddsområdet och föreskrifter troligen kommer att 

fastställas i enlighet med förslaget.  

 

Grundvattenkvalitet 

LBVA har uppdragit åt ÅF att utreda vissa frågor som Skanskas yttrande aktuali-

serar, se ÅF; Hydrogeologiska förhållanden och föroreningsrisk vid Skanskas 

verksamhetsområde i Sperlingsholm (bilaga 3 till domstolens aktbilaga 26; 

domstolens anmärkning). I kapitel 2, 3 och 5 redogör ÅF för de överväganden som 

legat till grund för förslagna skyddszoner i det planerade vattenskyddsområdet samt 

de risker som den ansökta verksamheten medför för vattentäkterna.  

 

Skanska har anfört att marken i täktområdet har en naturlig förmåga att hålla kvar 

t.ex. petroleumprodukter från ett utsläpp och på så sätt hindra det från att nå grund-

vattnet. Skanska har inte utfört några beräkningar som ger stöd för det påståendet. 

ÅF har i Förslag till reviderat vattenskyddsområde daterat 2019-09-06 utfört 

beräkningar av olika situationer av föroreningar från Skanskas verksamhetsområde. 

Sammanfattningsvis framgår av utredningen flera scenarier som kan orsaka 

föroreningar av Fotstads och Prästjordens vattentäkter. Utredningen visar också att 
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Skanska inte tillräckligt noga utrett risken för förorening av vattentäkterna. Även 

miljönämnden uttrycker att ansökta verksamheter är olämpliga, genom exempelvis 

risk för läckage från arbetsfordon, om den planerade revideringen av vattenskydds-

områdena blir så som förslaget är ställt. 

 

Sammantaget anser LBVA att den ansökta verksamheten innefattar en betydande 

risk för försämrad vattenförsörjning varför verksamheten inte bör tillåtas. 

 

Ytterligare om risk för föroreningsspridning och tillrinningsområden 

Föroreningsspridning 

LBVA har i yttrande den 22 oktober 2019 i målet påpekat brister i Skanskas 

ansökan bestående av att man inte utfört några undersökningar eller beräkningar av 

risken för grundvattenföroreningen från verksamheten. Vid domstolens 

sammanträde i målet anförde Skanska att det inom ansökt verksamhetsområde 

förekommer tätande jordlager som eliminerar risken för förorening av grundvattnet 

varför närmare utredningar om risken för grundvattenföroreningar är obehövlig. Till 

stöd för sitt påstående har Skanska till domstolens aktbilaga 51 fogat vissa 

borrprotokoll. LBVA har uppdragit åt ÅF att granska dessa borrprotokoll samt 

inhämta tillgängliga borrprotokoll från samtliga borrningar i området. ÅF har 

upprättat ett utlåtande. Av utlåtandet framgår att Skanska endast redovisat hälften 

av tillgängliga borrprotokoll samt att det inte finns någon borrning i eller i närheten 

av det ansökta brytområdet som påvisar förekomst av tätande jordlager mellan 

mark- och grundvattenyta. 

 

I yttrande den 22 oktober 2019 har LBVA redovisat beräkningar av förorenings-

transport för olika utsläppsscenario i verksamhetsområdet. Beräkningarna visar att 

såväl stora plötsliga utsläpp som mindre läckage av petroleumprodukter riskerar att 

förorena Fotstads och Prästjordens vattentäkter. Skanska har lämnat uppgifter om 

infiltrationshastigheter i sand och bland annat − med hänvisning till en uppsats av 

Anna Sander 1997 − gjort gällande att infiltrationshastigheten för vatten i sand är ca 

1 m/h och för dieselolja 20–50 % av vattnets hastighet. Uppgiften synes ligga till 

grund för Skanskas uppfattning att risken för grundvattenförorening från 
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verksamhetsområdet är ringa och inte nödvändig att utreda närmare. ÅF har 

närmare granskat Skanskas uppgifter i denna del. Det har då kunnat konstateras att 

uppgiften i Sanders uppsats är en uppskattad infiltrationshastighet från en sand- och 

grusförekomst i Jordbro, Stockholm, och inte något som gäller generellt. 

 

Som vidare framgår av ÅF:s utlåtande stämmer LBVA:s uppgifter om infiltra-

tionshastigheter i verksamhetsområdet väl med SGU:s kartläggning av markens 

genomsläpplighet i verksamhetsområdet. Risken för att en förorening i verksam-

hetsområdet når grundvattnet är därmed påtaglig. Skanskas underlåtenhet att 

närmare utreda markens genomsläpplighet och risken för grundvattenföroreningar 

är en allvarlig brist i ansökan. 

 

Vattentäkternas tillrinningsområden 

Enligt de undersökningar som föregått ansökan utgör det utökade brytningsområdet 

tillrinningsområde för Prästjordens vattentäkt. Skanska hävdar att utökat brytnings-

område tillhör tillrinningsområdet för Fotstads vattentäkt. Beroende på att Präst-

jorden står för ca 12 % av den totala vattenförsörjningen i Halmstads kommun och 

Fotstad för ca 2 % har avgränsningen av respektive vattentäkts tillrinningsområde 

viss betydelse. En förorening av Prästjordens vattentäkt skulle få mycket allvarliga 

konsekvenser för vattenförsörjningen. Eftersom LBVA utnyttjar samtliga 

vattentäkter maximalt och det saknas reservvattentäkt skulle även en förorening av 

Fotstads vattentäkt få allvarliga konsekvenser. 

 

Det finns en direkt felaktighet i Skanskas uppgifter. Skanska har redovisat före-

komsten av en bergrygg med vattendelande funktion vilken skulle vara styrande för 

grundvattenflödet från täktområdet till Fotstads vattentäkt. Skanska har dock tolkat 

sitt eget underlag direkt felaktigt och placerat bergryggen ca 300 m för långt österut. 

Bergryggens verkliga placering innebär inte att den hindrar grundvattenflödet från 

täktområdet till Prästjordens vattentäkt. ÅF har förklarat detta närmare. Som ÅF 

utvecklat i sitt utlåtande delar Tyréns LBVA:s uppfattning att det utökade 

brytningsområdet utgör tillrinningsområde för Prästjordens vattentäkt. 
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Dagvattenhantering vid verkstad och asfaltverk 

I miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning till ansökan har Skanska 

uppgett att de hårdgjorda ytorna vid anläggningens verkstad och spolhall avvattnas 

till oljeavskiljare. Vid domstolens syn i målet har det framkommit att dagvatten och 

eventuellt oljespill från denna yta överhuvudtaget inte omhändertas. Skanskas tank 

för fordonsbränsle är belägen i anslutning till denna yta vilket leder till att spill från 

tankning och eventuella läckage infiltrerar i marken utanför plattan. Enligt den 

sårbarhetskarta som hör till LBVA:s ansökan om vattenskyddsområde är marken på 

platsen extremt sårbar på grund av sin höga genomsläpplighet. Att inte säkerställa 

omhändertagandet av förorenat dagvatten på denna plats är naturligtvis 

oacceptabelt. 

 

Skanska har i målet åtagit sig att se över avrinningen av området kring verkstaden. I 

nuläget saknas omhändertagande av dagvatten från av Skanska uppskattad yta om 

3 000 m2. Ytan behöver avvägas för att dimensionera en dagvattendamm med 

oljeavskiljande funktion och eventuellt fördröjningsmagasin. Ytan kan också 

behöva skyddsåtgärder, t. ex. invallning, som kan säkerställa att inget vatten 

infiltrerar i den extremt sårbara marken även vid kraftiga regn. Mot bakgrund av de 

brister som kan konstateras gällande omhändertagande av dagvatten vid den andra 

ytan kring asfaltverket bör − om tillstånd ges − detta förenas med ett villkor om 

omhändertagande av dagvatten från ytan vid verkstad och spolhall. 

 

Skanska har under pågående tillståndsprocess åtagit sig att anlägga en tät damm för 

uppsamling av dagvatten från ytan kring asfaltverket. Dammen har anlagts och 

kunde iakttas vid synen. Vid sammanträdet förelades Skanska att redogöra för 

volym och dimensionering av dammen. I aktbilaga 51 har Skanska lämnat vissa 

uppgifter om dammen. Därav framgår att det för dammen saknas ritningar eller 

dimensioneringsunderlag. Mot denna bakgrund framstår såväl dammens volym 

samt avrinningsytan som högst osäker. Skanska har åtagit sig att omhänderta 

dagvatten från ytan kring asfaltverket. Utan dimensioneringsunderlag och en 

noggrann avvägning av avrinningsytan är det omöjlig att avgöra om allt dagvatten 

från ytan samlas i dammen. Av bilaga 10 till domstolens aktbilaga 51, som är ett 
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utdrag ur Skanskas ledningssystem, framgår att oljeavskiljare måste vara 

dimensionerad för att klara rening av den mängd och den typ av vatten som går ut 

från verksamheten. Om tillstånd ges bör detta inte meddelas utan att 

omhändertagandet av dagvatten säkerställts. 

 

Dagvattendammen är en "enkel" (klass 2) oljeavskiljare. LBVA anser inte att detta 

är tillräckligt inom det aktuella området. Då det saknas ritningar av dammen är det 

dessutom svårt att avgöra om den överhuvudtaget har en renande och olje-

avskiljande funktion. Enligt Skanskas egna uppgifter sker dessutom inte någon 

provtagning av utgående vatten från dammen. För att återigen referera till Skanskas 

ledningssystem i bilaga 10 till aktbilaga 51 bör regelbunden provtagning ske för att 

säkerställa oljeavskiljarens funktion. För att detta ska kunna ske på ett tillförlitligt 

sätt är det nödvändigt att en provtagningsbrunn anläggs nedströms dagvatten-

dammen. 

 

Vid synen framgick dessutom att dagvattendammen inte är tät. Av foto som togs av 

LBVA vid synen framgår att det finns otätheter vid utloppsröret som innebär stor 

risk att oljeföroreningar rinner vidare från avskiljaren snarare än stannar på ytan. 

Vattnet rinner lättaste vägen (minsta motståndets lag). Det syns en vattenlinje på 

röret som är över dukens ovankant. Detta visar att vattnet kan rinna ut över duken 

och inte bara ut genom utloppsröret. Med det följer att olja som finns på vattenytan 

kommer följa med det vatten som rinner ut över duken så länge nivån är högre än 

hålet i duken. Då det saknas fördröjning innan oljeavskiljaren ser LBVA även en 

risk för att oljeföroreningar vid höga vattenflöden blandas upp i vattnet och följer 

med vattnet ut, eftersom dammen då riskerar att överbelastas. 

 

Med nuvarande utformning och skick av dagvattendamm/oljeavskiljare finns det 

följande tre scenarier då oljeföroreningar kan infiltrera ner i vattentäkten: 

1. Det finns synliga otätheter mellan duken och utloppsröret som gör att 
oljeföroreningar kan rinna ut ur dammen vid högre vattennivåer. 
 

2. Inloppsledningen saknar dämpskärm och kommer ganska högt in i dammen 
vilket gör att det uppstår en kraftig turbulens och blandning av vattenmassor 
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med det flytande oljeskiktet som samlats i dammen. Oljeföroreningar 
kommer då att rinna ut tillsammans med vattenmassorna. 
 

3. Om inloppsledningen har större flödeskapacitet än utloppsledningen, som 
beror på dimension och lutning, så kommer det att uppstå en fördröjning 
(dimensioneringsunderlag och ritningar saknas) i dammen vilket det inte får 
göra eftersom vattennivån då kan stiga över kanten och tillsammans med 
oljeföroreningar infiltrera till vattentäkten. 

 

Tillämpning av 9 kap. 6 f § 1 miljöbalken 

LBVA har överklagat MPD:s beslut i sin helhet. Mark- och miljödomstolen ska 

därvid pröva ansökan i sin helhet innefattande en behovsprövning enligt 9 kap. 

6 f § 1 miljöbalken. 

 

I MPD har Skanska gjort gällande att dess arbete med att ersätta naturgrus med 

helkrossad betongballast (Hkbb) befinner sig i ett tidigt skede. LBVA ifrågasätter 

dessa uppgifter. Enligt vad Skanska själv skriver på sin hemsida inledde Skanska 

redan 2012 ett projekt för att övergå till Hkbb i sin betongproduktion. Skanskas mål 

är att allt naturgrus ska vara ersatt av Hkbb år 2020. De svårigheter i övergången till 

Hkbb som Skanska beskrivit till MPD torde därmed redan ha fått sin lösning. Att 

det är tekniskt möjligt att använda Hkbb för betongproduktion torde vara ostridigt. 

 

Skanska har lämnat uppgifter till MPD som kan uppfattas som rent vilseledande. I 

sin komplettering till MPD den 18 juni 2018 beskriver Skanska på sidan 7 sitt 

samarbete med Sydsten i arbetet med att ersätta naturgrus med Hkbb. I första 

stycket på sidan 7 anges att en förutsättning för att lyckas med omställningen är att 

Skanska och Sydsten kan fortsätta det nära samarbete som påbörjats för 

omställningen (läs: till bergkross). En del i detta är att Skanska även fortsättningsvis 

kan förse Sydsten med all betongballast både i form av krossat berg och naturgrus. 

Skanska uttrycker farhågor för att Sydsten i annat fall kommer att välja en annan 

samarbetspartner vilket ytterligare skulle fördröja omställningen till Hkbb i 

Halmstadsregionen. Vad Skanska inte nämner är att AB Sydsten ägs av Skanska. 

Någon osäkerhet finns därför inte som skulle kunna äventyra arbetet med att byta ut 

naturgrus mot krossat berg. 

 



  Sid 34 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Det bör också nämnas att den behovsutredning som Skanska gett in med sin 

ansökan är tre år gammal. Mycket torde sedan dess ha hänt inom det ämne som 

behovsutredningen avhandlar. 

 

Kostnaden för produktion av Hkbb må vara högre än vid användning av naturgrus. 

Skanska har dock inte visat det inte är ekonomiskt rimligt att använda Hkbb. 

 

Det finns inte något objektivt behov av täkten 

Naturgruset kan ersättas med bergkross 

Skanska gör i målet gällande att det för närvarande inte går att ersätta naturgrus från 

täkten med Hkbb. SGU har i yttrande till MPD förklarat att det i Halmstadsområdet 

finns bergartstyper som lämpar sig väl för att producera Hkbb. Som Mark- och 

miljööverdomstolen har konstaterat i mål nr M 9287–16 är det numera tekniskt 

möjligt att använda krossat berg i stället för naturgrus som ballast i betong. Detta 

bör vara utgångspunkten vid domstolens prövning. Skanska har också gjort gällande 

att det för viss specialbetong är svårare att ersätta naturgrus med Hkbb och att 

omställningen till Hkbb för dessa ändamål kommer att vara långsammare. Det 

framstår dock som oklart i vilken omfattning som naturgrus från täkten kommer att 

användas för specialbetong. Enligt Skanska utgör specialbetong av den totala 

betongtillverkningen i landet 20 %. Hur stor andel av naturgruset från den aktuella 

täkten som avses att användas för specialbetong redovisas inte. Det kan antas att 

endast en mindre del av uttaget går till användningsområden där det finns 

svårigheter att ersätta naturgruset. Under sådana förutsättningar bör tillstånd inte 

meddelas. 

 

Det har i målet framkommit att Skanska i storstadsregionerna till stor del ersatt 

naturgrus med Hkbb. Att Skanska i Halmstadsregionen inte påbörjat omställningen 

till Hkbb torde mot denna bakgrund främst bero på att tillgången på naturgrus 

hittills varit god. Fortsatt användning av naturgrus gör att nödvändiga investeringar 

för omställning till Hkbb kan skjutas på framtiden. Omställningen till Hkbb i 

storstadsregionerna drivs av bristen på naturgrus. Det är svårt att se att Skanska 

kommer att ställa om till Hkbb så länge man har naturgrus att tillgå. En 
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underlåtenhet att ställa om till Hkbb som beror på en kontinuerlig tillgång till 

naturgrus kan inte läggas till grund för ett objektivt behov av nya naturgrustäkter. 

Med ett sådant synsätt kommer merparten av naturgrusförekomsterna att förbrukas. 

Först därefter kommer omställningen till Hkbb att ske. 

 

Syftet bakom regeln i 9 kap. 6 f § l miljöbalken är att bevara naturgrustäkter. För att 

syftet ska kunna uppnås måste det vara en restriktiv tillståndsgivning för naturgrus-

täkter som driver omställningen till Hkbb. 

 

Naturgrus från andra täkter kan tillgodose behovet 

Skanska har i sin behovsutredning redovisat behov av och tillgångar av naturgrus i 

Halmstadsregionen. En särskild redogörelse har lämnats avseende finmaterial. 

Skanska hävdar att behovet av finmaterial för betongtillverkning inte kan täckas 

från andra täkter i området med en hög andel finmaterial. LBVA har inte gjort 

någon fullständig kontroll av de uppgifter som Skanska lämnat beträffande andra 

naturgrustäkter i området. LBVA har dock tagit del av tillståndet för NCC:s 

naturgrustäkt Kassa Källor i Halmstads kommun. Tillståndet gäller till år 2025 med 

ett årligt uttag om maximalt 100 000 ton, dock med möjlighet att under fyra år öka 

uttaget upp till 170 000 ton. Andelen finmaterial 0–4 mm i täkten uppgår enligt 

beslutet till minst 80 % och materialet används för betongtillverkning. I figur 4.1.3. 

på s 9 i Skanskas behovsutredning har Kassa Källor inte räknats till de täkter som 

har en hög andel finmaterial. Om tillståndsgivna mängder i täkten Kassa Källor 

beaktas torde behovet av finmaterial för betongtillverkning täckas av den täkten 

tillsammans med det finmaterial som kan brytas ur andra täkter. Detta åtminstone 

fram till en tidpunkt då omställningen till Hkbb gör att behovet av naturgrus 

minskar. Det framstår som naturligt att övriga ballastproducenter i 

Halmstadsregionen kommer att övergå till produktion av Hkbb när deras tillstånd 

för naturgrustäkter går ut. En situation där Skanska ensamt kommer att täcka 

regionens behov av finmaterial med naturgrus kommer därför inte att uppstå. En 

jämförelse mellan det totala behovet av finmaterial och totala tillståndsgivna 

mängder naturgrus efter 2025 är därför inte relevant. Vid den tidpunkten kommer 

andra leverantörer producera finmaterial från Hkbb. Alternativt kan förnyade 
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tillstånd lämnas för naturgrustäkter där materialutvinningen inte står i konflikt med 

grundvattenintressen, t.ex. Kassa Källor. 

 

Sammanfattningsvis har Skanska inte visat att det inte är tekniskt och ekonomiskt 

rimligt att ersätta naturgruset med annat material och inte heller att behovet av 

finmaterial inte kan tillgodoses genom andra täkter. 

 

Skanska 

Skanska har till bemötande av inkomna yttranden samt till ytterligare stöd för sin 

talan tillagt bl.a. följande. 

 

Kommunens yttrande 

Utifrån redovisade vidtagna skyddsåtgärder samt redovisade ytterligare skydds-

åtgärder som avses att vidtas vid en framtida drift föreligger det inte någon risk för 

att verksamheten väsentligt kan skada kvalitén på grundvattnet. Verksamheten har 

bedrivits en längre tid utan att ge någon påverkan på vattenkvalitén inom det 

befintliga vattenskyddsområdet. Detta faktum, tillsammans med de föreslagna 

ytterligare skyddsåtgärderna, medför att den ansökta verksamheten varken bedöms 

strida mot kommunens planeringsinriktning eller bidra till risken för en försämrad 

vattenförsörjning. 

 

Skyddet av grundvattnets kvalité och kvantitet är av stor betydelse och har därför 

reglerats av lagstiftaren. I enlighet härmed har MPD prövat den ansökta verk-

samhetens risk för påverkan på grundvattnet och kommit fram till att tillstånd kan 

meddelas. Verksamheten och dess tillåtlighet har således genomgått en noggrann 

prövning. 

 

Skanska har redan tidigare bemött SGU:s synpunkt angående omställningsproces-

sen och kan konstatera att det ansökta materialet inte kan ersättas med andra 

material. 
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Miljönämnden  

Miljönämnden har, likt LBVA, inte tagit hänsyn till vidtagna och planerade 

skyddsåtgärder utan gör en schablonmässig bedömning av den ansökta 

verksamheten. I enlighet med vad Skanska har presenterat i ansökningshandlingarna 

medför de presenterade skyddsåtgärderna dock att det inte föreligger någon risk för 

att verksamheten väsentligt kan skada kvalitén på grundvattnet. Ansökt verksamhet 

innebär därmed inte sådana risker eller sådan påverkan på framtida vattenförsörj-

ning att den inte är tillåtlig. 

 

SGU 

Skanska konstaterar att SGU i föreliggande yttrande gör bedömningen att en täkt på 

platsen kommer att innebära större risker för grundvattnet än om verksamheten inte 

fanns. SGU gör dock inte någon ingående bedömning av riskerna med verksam-

heten, vilket skiljer sig åt mot SGU:s tidigare yttrande från 15 november 2018. I det 

tidigare yttrandet kom SGU fram till, efter att ha tagit del av ansökan med befintliga 

och föreslagna skyddsåtgärder, att det är möjligt med fortsatt verksamhet i täkten 

utan att det riskerar grundvattnets kvalité, d.v.s. att det inte bedöms vara någon risk 

för påverkan på framtida vattenförsörjning. Denna bedömning är av stor betydelse 

då den bygger på förutsättningarna i det aktuella ärendet. 

 

Grundvatten och grundvattnets flödesriktning 

Grundvattenflödets riktning följer ofta topografin på markytan eftersom denna till 

stor del avspeglar berggrundens topografi. Vid stora jorddjup med en djupt liggande 

grundvattenyta avviker ofta flödesriktningen på grundvattnet från markens 

topografi. Skanskas utredning av berggrundsnivån baseras på: 

- Ansökans utredningar 
o Seismik 
o Grundvattenrör 

- SGU 
o Berghällar 
o Brunnar med avslut i berg 
o Jorddjup 

- Geoteknik från bygget av E6:an 
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Utifrån ovannämnda underlag finner Skanska bl.a. att det i området där den 

seismiska undersökningen skär den reviderade vattendelaren enligt ÅF:s Förslag till 

reviderat vattenskyddsområde 2019-09-06 saknas vattendelande struktur. Skanskas 

slutsats angående vattendelare i nu aktuellt område utifrån underlaget enligt ovan är 

vidare att vattendelaren ligger i det läge som angavs i ÅF:s Förslag till reviderat 

vattenskyddsområde daterat 2018-04-20, dvs. öster om nämnda reviderade 

vattendelare samt väster om och ungefärligen parallellt med den där befintliga 

järnvägen. Skanska anser att grundvattenflödet i aktuellt område är sydligt, och inte 

sydvästligt som LBVA gör gällande, samt att grundvattnet som bildas i detta 

område rinner mot Fotstad och ingen annanstans.  

 

En markägare i området har tagit fram en utredning som tittat på förslaget till 

reviderat vattenskyddsområde. Utredningen är utförd av Tyréns och daterad 2018-

09-21. I denna utredning belyses att området har en komplex geologi som kan ha en 

stor inverkan på grundvattnets flödesriktning. Företrädare för Skanska har talat med 

geologerna som tagit fram Tyréns utredning och frågade då om Tyréns där gjorda 

bedömning att Prästjordens tillrinningsområde måste vara större än vad som angavs 

i Förslaget till reviderat vattenskyddsområde i versionen från 2018. Svaret från 

Tyréns var att Prästjordens tillrinningsområde måste vara större eftersom 

vattenbalanserna annars inte stämmer. När Skanskas företrädare förklarade 

Skanskas syn på flödesriktningen för geologerna vid Tyréns angav dessa vidare att 

de hade haft begränsat med tid för att utreda de fakta som finns och inte gjort en 

grundlig genomlysning av dessa samt att det kan finnas en mycket komplex geologi 

med tätande skikt som leder vatten förbi eller bort från områden som man tror att 

vattnet skulle rinna till om man utgår från topografin. 

 

Brunnsprotokoll/Jordlagerföljder 

Skanska åberopar ingiven karta med positionen på Skanskas tre grundvattenrör samt 

punkter med borrprotokoll eller jordlagerföljd som visar på förekomst av 

finmaterial. Skanska hänvisar även till ingivna borrprotokoll för Skanskas 

grundvattenrör samt övriga ingivna borrprotokoll och jordlagerföljder, enligt 

uppgifter från SGU.  



  Sid 39 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

Dagvattendamm 

Skanska har under handläggningen i MPD åtagit sig att anlägga en tät damm för 

uppsamling av dagvatten, att dammen ska ha en oljeavskiljande funktion samt att 

utloppet ska vara möjligt att stänga. Dessa åtgärder har vidtagits. 

 

Den anlagda dammen har en volym på ca 100 m3. Avrinning till dammen sker från 

en yta på ca 15 000 m2. Innan inloppet till dammen finns tre betongbrunnar som 

fungerar som sandfång. Utloppet från dammen är beläget under vattenytan och gör 

att dammen får en oljeavskiljande funktion, i enlighet med ovan angivet åtagande. 

Det finns inga ritningar eller dimensioneringsunderlag. 

 

Om tillstånd meddelas kommer den knappt 3 000 m2 stora ytan vid tankplatsen 

återigen att ses över och antingen avvattnas till dammen eller till befintlig 

oljeavskiljare alternativt till en helt ny oljeavskiljare. 

 

Angående oljeavskiljare 

Det har hittills inte gjorts några analyser av utgående vatten från oljeavskiljaren. 

 

Vad gäller rutiner kring oljeavskiljaren finns i Skanskas ledningssystem VSAA, 

Vårt Sätt Att Arbeta, rutiner för kontroll, underhåll och tömning av oljeavskiljare. 

Skanska kommer att anlita en godkänd entreprenör för kontroll och underhåll av 

anläggningen. Till oljeavskiljaren finns ett larm kopplat som varnar vid hög 

oljenivå. Larmet är placerat vid ingången till personalmatsalen för att det ska vara 

lätt att uppmärksamma om det löser ut. 

 

Dagvatten 

Skanska har tidigare åtagit sig att avrinning från ytan kring asfaltverket och 

verkstaden ska ske till damm med oljeavskiljande funktion eller till oljeavskiljare. 

Skanska har inget emot att detta åtagande villkoras i tillståndet. I denna del ska det 

även poängteras att efter dagvattendammen i det södra verksamhetsområdet tagits i 
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drift har den fungerat så som avsetts. Skanska vill därför påtala att inga av de 

scenarier som beskrivs av LBVA känns igen. 

 

Ersätta naturgrus med bergkross 

Att omställningen från naturgrus till helkrossad ballast (hkbb) inte kommit längre i 

Halmstadsregionen beror dels på att forskning och utveckling inom området 

huvudsakligen har skett i storstadsregionerna, dels på att det inte är tekniskt möjligt 

att ersätta allt naturgrus vid betongframställning med hkbb. Påståendet att det är 

svårt att se att Skanska kommer att ställa om till hkbb så länge det finns tillgång på 

naturgrus är således direkt felaktigt, vilket bolagets utvecklingsarbete i storstads-

regionerna tydligt visar. Där har tillgången på naturgrus varit en förutsättning för 

forskning och utveckling och det har även gjort arbetet med övergången mera 

effektiv. 

 

Förutsättningarna att snabbare lyckas med omställningen av delar av produktionen 

från naturgrus till berg är bättre om ballast- och betongproducenten har ett nära 

samarbete och god kontroll på all den ballast som används. Det är också viktigt att 

ha så hög andel finmaterial som möjligt i det naturgrus som används för att kunna 

optimera andelen hkbb och minimera mängden naturgrus som behöver brytas. Så 

som redovisats i ansökan och vid sammanträdet uppfylls dessa förutsättningar med 

avseende på grustäkten i Sperlingsholm. 

  

Vidare ska det nämnas att omställningen från naturgrus till hkbb inte ens har 

kommit så långt i storstadsregionerna att naturgruset kan ersättas helt med hkbb i 

någon typ av betong, varken i vanlig betong eller specialbetong. Detta trots de stora 

resurser som har lagts ner på detta arbete i de aktuella regionerna, beroende på 

efterfrågan och förutsättningarna för arbetet. 

 

Detta faktum står i stark kontrast till det som LBVA framför vad gäller att Mark- 

och miljööverdomstolen i mål nr M 9287–16 konstaterar att det numera är tekniskt 

möjligt att använda krossat berg i stället för naturgrus som ballast i betong. Skanska 

vill därför poängtera att domstolens bedömning grundar sig på resultaten från 
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projekt "Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial" som 

Skanska hänvisat till redan i behovsutredningen i föreliggande ärende. Det som 

framkommer i projektet, men inte framgår vid en översiktlig genomgång av domen 

i mål nr M 9287–16, är att resultaten i projektet baseras på försök i mindre skala 

vilket inte är att jämföra med fullskalig industriproduktion av betong. Vidare har 

SGU, efter det att projektet har avslutats, publicerat rapporten "Ersättningsmaterial 

för naturgrus", SGU-rapport 2015:35. I rapporten bekräftas det att trots resultaten 

från projektet "Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial" 

saknas fortsatta studier i ämnet samt implementering av forskningsresultaten i 

industriell skala. SGU menar att det sannolikt kommer att krävas fortsatt utveckling 

inom flera områden innan man kan börja använda hkbb mer generellt och 

storskaligt. Det är denna utveckling och implementering som Skanska bedriver i 

storstadsregionerna och som bolaget även har påbörjat i andra delar av landet. 

 

Som tidigare nämnts i den pågående prövningen har det även i Halmstad drivits ett 

projekt med att ta fram hkbb, i Skanskas bergtäkt i Spånstad. Projektet fick dock 

avbrytas när Sydsten valde att byta leverantör av ballast på grund av att tillståndet 

att bryta naturgrus i Sperlingsholm gick ut. I linje härmed anger SGU i den ovan 

angivna rapporten "Ersättningsmaterial för naturgrus" att om en harmonisk 

omställning ska kunna genomföras från naturgrus till hkbb bör inte endast den 

tekniska möjligheten utan även kapaciteten att möta efterfrågan på ballast värderas. 

Det är således viktigt att hålla isär vad som är tekniskt möjligt i mindre försök och 

vad som är tekniskt möjligt i fullskalig industriproduktion, dvs vad som kan möta 

samhällets behov. Det kan därvid konstateras att det, utifrån ovan nämnda rapporter, 

är tekniskt möjligt att i mindre försök helt ersätta naturgrus med krossat berg i 

betong medan det i industriskala inte är tekniskt möjligt. 

 

Det fordras därmed naturgrus även framgent, vilket styrks av såväl SGU som 

praxis. I denna del bör det även poängteras att Mark- och miljööverdomstolens 

bedömning i ovan angivna dom i mål nr M 9287–16 avser behovet av en 

nyetablerad omfattande täktverksamhet för naturgrus, i relation till det samhälleliga 

behovet av materialet på den aktuella platsen. Mot bakgrund av omständigheterna 
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gjorde Mark- och miljööverdomstolen bedömningen att det saknades ett 

samhälleligt behov av materialet. Vidare tog Mark- och miljööverdomstolen inte 

upp SGU:s rapport från 2015 i sin bedömning, då det stod klart att det samhälleliga 

behovet av naturgrus redan var uppfyllt och att ansökan därför skulle avslås, vad 

gäller brytning av naturgrus på den aktuella platsen. 

 

Sammanfattningsvis står det klart att förutsättningarna i den nämnda domen inte är 

jämförbara med förutsättningarna för Skanskas ansökta verksamhet. Vidare saknas 

det grund för en generell slutsats att naturgrus kan ersättas med hkbb, i industriell 

skala och/eller i sin helhet. Detta styrks även av SGU:s rapport "Ersättningsmaterial 

för naturgrus". 

 

Behov av materialet 

I behovsutredningen står det att behovet av 450 000 ton betongballast per år är lågt 

räknat, vilket även gäller för mängden finmaterial som antagits utgöra 50 % av det 

totala behovet. Samtliga antaganden som ligger till grund för bedömningen av det 

framtida behovet av finmaterial är således mycket konservativt gjorda. Bland annat 

tas ingen hänsyn till det ökade behov som följer av en ökande befolkning i en 

tillväxtregion/ort när nya bostäder och infrastruktur behöver byggas. För en sådan 

region ökar ballastbehovet över tid, medan det behov som presenterats i rapporten 

är konstant. Vidare har behovet underskattats genom antagandet att ett betongrecept 

innehåller 50 % finmaterial medan det som regel är 55 %. De antaganden som 

gjorts har därmed sannolikt lett till att behovet underskattats. 

 

Som grund för Figur 4.1.3 i behovsutredningen ligger uppgifter om tillståndsgivna 

mängder, angivna som årliga maximala uttag. Tillgången på finmaterial har i 

utredningen beräknats med årligt maximalt uttag under alla år som tillståndet är 

giltigt. För de flesta av täkterna är den årliga tillståndsgivna mängden större än 

tillståndets totala volym delat på de antal år som tillståndet är giltigt. Tas denna 

mängd ut varje år bryts täkten ut på kortare tid än tillståndstiden. Detta innebär att 

tillgängliga volymer av finfraktion sannolikt har överskattats. Ytterligare en faktor 

som påverkar uppskattningen av mängden tillgängligt finmaterial är att tidpunkten 
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för när efterbehandlingen ska vara slutförd oftast villkoras så att den ska vara utförd 

inom tillståndstiden. Detta innebär i praktiken att all täktverksamhet upphör något 

år innan tillståndet går ut. Även detta bidrar till bedömningen av mängden 

kvarvarande finmaterial sannolikt har överskattats. I behovsutredningen ingår 

Skanskas täkt Bräcke som ett bra exempel på detta. Trots att nuvarande tillstånd 

gäller fram till och med 2024 sker det numera ingen brytning utan täkten har i 

stället brutits ut, avslutats och kommer att efterbehandlas. Behovsutredningen tar 

dock ingen hänsyn till detta utan har ansett att material levereras från Bräcke under 

hela tillståndstiden. Även detta leder till en överskattning av bedömningen av 

kvarvarande mängder finmaterial. 

 

I behovsutredningens Figur 4.1.3 framgår att tillgången på finmaterial underskrider 

behovet efter 2021 i Halmstadregionen. Ökas andelen finmaterial i täkten Kassa 

Källor från 50 %, enligt SGU:s dokumentering, till 80 % enligt NCC:s uppgifter, 

underskrider tillgången på finmaterial behovet efter 2022. Förändringen är 

marginell i förhållande till de restriktiva antaganden som ligger till grund för 

Skanskas bedömning av behovet. 

 

Sammanfattningsvis står det klart att det inte är tekniskt möjligt att fullt ut ersätta 

naturgrus i varken betong eller specialbetong. Vidare står det klart att det, med 

hänsyn till de restriktiva bedömningar som gjorts i föreliggande behovsutredning, 

kan förväntas ett ballastunderskott redan innan 2022. Detta särskilt som både 

behovet och tillgången på finmaterial beräknats konservativt. Det är således av 

största betydelse för regionen att ansökt verksamhet medges. 

 

Inställning till kortare tillståndstid än 10 år 

Vid sammanträdet efterfrågade domstolen Skanskas inställning till kortare 

tillståndstid än tio år. Angående detta redovisades såväl i Skanskas 

behovsutredning, bilaga C till ansökan den 20 november 2017, som vid 

sammanträdet att det kommer att ta minst fem år att få fram tillräckligt bra 

helkrossad ballast för betong (hkbb) som ersättning till finfraktionen i betong i 

Halmstadsregionen. Vidare har det framgått att med nuvarande kunskap och 
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erfarenhet från storstadsregionerna är det endast möjligt att ersätta 50 % av 

finfraktionen i betongen i regionen med hkbb. Betongrecept varierar något beroende 

på vad betongen ska användas till men i genomsnitt utgörs ca 45 % av ballasten till 

vanlig betong av fraktionen 8–16 mm. Denna fraktion utgörs i dag helt av krossat 

berg. Övriga 55 % av ballasten utgörs således av mindre fraktioner, mellan 0–8 mm, 

och består i dag av naturgrus. Det är denna andel i vanlig betong, i det här fallet 

betong som inte är specialbetong, som till så stor andel som möjligt ska ersättas 

med hkbb. För specialbetong, t.ex. anläggnings- och självkompakterande betong, 

går det inte ersätta naturgruset utan att påverka de önskade egenskaperna.  

 

Genom att öka andelen hkbb i finfraktionen kan mängden naturgrus minska. Lyckas 

omställningen så som beskrivits ovan och tidigare i målet kommer ett recept för 

vanlig betong fortsätta förändras successivt och efter fem års fortsatt utveckling ha 

ca 50 % mindre naturgrus i finfraktionen. En sådan utveckling bygger på att även 

andra aktörer på marknaden i Halmstadregionen arbetar med omställningen från 

naturgrus till hkbb, vilket Skanska utgår ifrån och har räknat in i de redovisade 

beräkningarna. För specialbetong finns det dock i dagsläget inte någon ersättning 

för naturgruset i finfraktionen och om fem år bedöms ballastinnehållet i special-

betong därför fortfarande se ut som i dag. 

 

Om tio år kan möjligheten att ersätta naturgruset med hkbb förväntas ha utvecklats 

ytterligare. Det är inte omöjligt att det kan gå att uppnå en ersättningsgrad på upp 

mot 80 % vid denna tid, vilket innebär att det objektiva behovet av naturgrus har 

begränsats. Detta är ungefär så långt som Skanska har lyckats komma med att 

ersätta naturgrusdelen i vanlig betong vid de anläggningar som kommit längst i 

Sverige, d.v.s. att omställning från naturgrus till hkbb kan ske utan att betongen 

förlorar sina önskade egenskaper i form av utflytningsförmåga etc. För 

specialbetong är det omöjligt att veta ifall det kommer att ha skett en omställning 

om tio år och hur stor den då är.  

 

Av den totala betongtillverkningen i landet utgör ungefär 80 % vanlig betong och 

20 % specialbetong. I Tabell 1 nedan visas dagens behov av naturgrus i fraktion 0-8 
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mm, om fem och tio år. Behovet är uppdelat i en andel för vanlig betong och en för 

specialbetong. Allt eftersom kommer andelen naturgrus i vanlig betong att minska 

och efter fem år utgörs finfraktionen till 50 % av hkbb och efter tio år bedöms 

ersättningsgraden kunna vara runt 80 %. Vid denna tidpunkt är det heller inte 

osannolikt att andelen naturgrus i specialbetong har minskat med 20 %. Av tabellen 

framgår att det finns ett fortsatt framtida behov av materialet från täkten i 

Sperlingsholm under de kommande tio åren. Även om tio år, när omställningen 

bedöms ha kommit långt om det finns tillgång till naturgrus från Sperlingsholm, 

kommer det att finnas ett behov av naturgrus, även om det har minskat kraftigt. 

 
Tabell 1. Regionalt behov av naturgrusfraktionen 0–8 mm (ton/år) i dagsläget samt 
om fem resp. tio år. Ersättningsgraden i specialbetong om 10 år är dock osäker. 
  Behov (ton/år) 

Dagsläget Om 5 år Om 10 år 
Vanlig betong 180 000 90 000 36 000 
Ersättningsgrad % 0 50 80 
Specialbetong 45 000 45 000 18 000 
Ersättningsgrad % 0 0 60 
Totalt 225 000 135 000 54 000  

Sammanfattningsvis har Skanska visat att det finns ett objektivt behov av 

naturgrus i regionen, såväl i dag och under ca tio års tid framåt. Detta behov ska 

täckas från de grustäkter som har bäst förutsättningar vad gäller kvalitet och 

därmed mängden utbrutet material. Därmed ska tillstånd i Sperlingsholmtäkten 

meddelas för en tioårsperiod, i enlighet med Skanskas yrkande. Det kan även 

konstateras att en tioårsperiod är i enlighet med SGU:s yttrande från den 

15 november 2018 samt de krav som vanligen framställs med avseende på 

överskådlig tid för bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. 

Även om Skanska inte uppfattade att domstolens fråga avseende tid för ansökan 

även avsåg asfaltverket vill bolaget vara tydliga med att även när det gäller 

asfalttillverkningen anser Skanska att tillstånd ska meddelas under tio år, i 

enlighet med det yrkande som framställdes i ansökan den 20 november 2017. 
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Mark- och miljödomstolen har hållit sammanträde och syn i målet den 2 och 3 

december 2019.  

 

DOMSKÄL 

Orientering 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län (MPD) har i det 

överklagade beslutet meddelat Skanska förlängt tillstånd till och med den 31 mars 

2029 för grustäkt samt produktion och återvinning av asfalt vid Sperlingsholm-

täkten i Halmstad kommun. I fråga om grustäktverksamheten avser tillståndet uttag 

av grus inom ett brytningsområde som i jämförelse med tidigare tillstånd utökats 

norrut. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att verksamhetens tillåtlighet 

varit ifrågasatt tidigare. Vid föregående tillståndsprövning med tillståndsbeslut 2008 

begränsade MPD tillståndstiden till 10 år i stället för av Skanska Sverige AB därvid 

yrkade 20 år. Sedan Skanska Sverige AB överklagat MPD:s beslut i bl.a. denna del 

uttalade dåvarande miljödomstolen i dom den 2 februari 2009 i mål nr M 1520–08 

att ”en tidsram om 10 år måste anses medge verksamhetsutövaren en god 

planeringshorisont för att bedriva verksamheten och därefter söka nytt tillstånd eller 

avveckla den”. Det huvudsakliga skälet för den redovisade begränsningen av 

tillståndstiden var den alltjämt gällande nationella målsättningen att ersätta 

naturgrus med alternativa material i den utsträckning det är möjligt.  

 

LBVA har som grund för ifrågavarande överklagande främst hänvisat till följande. 

- Prövningen av ansökan om tillstånd för verksamheten ska inte ske förrän frågan 

om skydd av Prästjordens och Fotstads vattentäkter avgjorts. 

- Den ansökta verksamheten kan komma att skada vattentäkterna, varför tillstånd 

inte bör ges. 

- Behovet av täktmaterialet är inte tillräckligt för att motivera att tillstånd 

meddelas. 
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Var det rätt av MPD att pröva ansökan om tillstånd för verksamheten innan 

frågan om skydd av Prästjordens och Fotstads vattentäkter avgjorts? 

LBVA har anfört att prövningen, i enlighet med 20 f § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, bör avvakta den pågående revideringen av 

vattenskyddsområde för Prästjordens och Fotstads vattentäkter. Av första meningen 

i nämnda lagrum följer att frågan om tillstånd till täktverksamhet får prövas först 

när frågan om skyddet för grundvattnet har avgjorts om länsstyrelsen överväger att 

meddela föreskrifter om skydd för grundvattnet enligt 7 kap. 22 § miljöbalken för 

ett område som avses med ansökan om täkttillstånd. Länsstyrelsen får dock, enligt 

andra meningen i lagrummet, pröva frågan om tillstånd omedelbart, om det finns 

särskilda skäl. 

 

En tillämpning av bestämmelsen i första meningen i 20 f § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förutsätter enligt sin lydelse inte att det finns 

ett pågående ärende rörande vattenskyddsföreskrifter. Bestämmelsen måste, enligt 

mark- och miljödomstolens bedömning, bli tillämplig redan när frågan om 

meddelande av föreskrifter om skydd för grundvattnet av någon anledning framstår 

som aktuell. I förevarande fall har frågan om revidering av vattenskyddsområdet för 

Prästjordens och Fotstads vattentäkter aktualiserats tidigt under tillståndsprocessen, 

varför bestämmelsen var tillämplig redan vid MPD:s prövning. En prövning av 

Skanskas ansökan innan frågan om vattenskyddsföreskrifter avgjorts har således 

krävt särskilda skäl.  

 

MPD har i det överklagade beslutet framfört flera särskilda skäl för att pröva 

Skanskas ansökan om tillstånd till täktverksamhet innan den förestående 

revideringen av vattenskyddsområdet för Prästjordens och Fotstads vattentäkter. 

Mark- och miljödomstolen delar MPD:s bedömning att den omständigheten att 

verksamheten vid Sperlingsholmtäkten sedan lång tid har bedrivits på platsen utgör 

ett sådant särskilt skäl. Det var således inte fel av MPD att pröva Skanskas ansökan 

utan att invänta prövningen avseende vattenskyddsföreskrifter. 
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Är täktverksamheten tillåtlig enligt 9 kap. 6 f § 1 miljöbalken? 

Av 9 kap. 6 f § 1 miljöbalken följer att en täkt för naturgrus inte får komma till 

stånd om det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt 

och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material. LBVA har invänt att 

täktverksamheten inte är tillåtlig med hänsyn till att naturgruset från 

Sperlingsholmtäkten kan ersättas med helkrossad betongballast (hkbb) och 

finmaterial från andra grustäkter. Som nämnts ovan under rubriken Orientering var 

denna frågeställning aktuell även vid 2008 års tillståndsprövning av verksamheten 

vid Sperlingsholmtäkten. Skanska har anfört att det objektivt finns ett behov av 

naturgrus i finfraktionen (0–8 mm) från täkten under i vart fall ca 10 års tid framåt, 

varefter andelen hkbb förväntas ha ökat till 80 % av finfraktionen i vanlig betong 

medan det är osäkert om den kan öka i specialbetong. 

 

Domstolen konstaterar att utvecklingen under många år gått mot ökad användning 

av krossad betongballast. Tillräckligt underlag för att bedöma möjligheten att 

övergå till hkbb i storskalig produktion för olika typer av betong saknas dock. I 

branschtidningen Stenkoll (Sveriges Bergmaterialindustri), nummer 152 mars 2020, 

finns en artikel av vilken det framgår att en konkurrent till Skanska i vart fall 

saluför hkbb. Det utgör givetvis inget bevis för att det går att använda hkbb för all 

typ av betong, men däremot framstår det som att utvecklingen för att ersätta 

finmaterial i betong kan gå snabbare än vad Skanska redovisat.  

 

SGU, som är central myndighet med ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av 

god kvalitet och samtidigt driftansvarig för materialförsörjningsplanering och 

klassning av isälvsavlagringar som värdefulla natur- och kulturmiljöer, har i sitt 

yttrande till MPD till stor del delat Skanskas resonemang avseende möjligheter till 

ersättningsmaterial för betongtillverkning. Domstolen anser att SGU:s uttalande 

väger tungt och att regleringen i 9 kap. 6 f § 1 miljöbalken därmed inte utgör hinder 

mot den ansökta täktverksamheten för den tillståndsgivna tiden om tio år. 
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Är täktverksamheten tillåtlig enligt 9 kap. 6 f § 2 miljöbalken? 

Av 9 kap. 6 f § 2 miljöbalken följer att en täkt för naturgrus inte får komma till 

stånd om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida 

dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning. 

 

LBVA och Skanska har med anledning av ovannämnda bestämmelse argumenterat 

kring huruvida brytningsområdet ligger inom tillrinningsområde för Fotstads eller 

Prästjordens vattentäkt.  

 

Skanska har anfört att brytningsområdet ligger inom tillrinningsområdet för 

Fotstads vattentäkt, som endast står för 2 % av det dricksvattenbehov som LBVA 

ansvarar för. Den risk för skada på grundvattnet som LBVA hävdat anser Skanska 

därför inte påverkar täktens tillåtlighet eftersom en så liten vattentäkt inte kan vara 

betydelsefull för dricksvattenförsörjningen. LBVA har för sin del angett att Fotstads 

vattentäkt är betydelsefull för dricksvattenförsörjningen men har samtidigt även 

anfört att brytningsområdet ligger inom tillrinningsområdet för Prästjordens 

vattentäkt som står för 12 % av det dricksvattenbehov som LBVA ansvarar för. 

 

I det ursprungliga förslaget till reviderat vattenskyddsområdet för Prästjordens och 

Fotstads vattentäkter, daterad den 20 april 2018, har tillrinningsområdena för de 

båda angränsande vattentäkterna bedömts medföra att Skanskas verksamhet i 

princip endast berört Fotstads vattentäkt. Med hänvisning till ett uppdaterat förslag 

till reviderat vattenskyddsområde för Prästjordens och Fotstads vattentäkter (daterat 

den 6 september 2019) gör LBVA emellertid numera gällande att vattendelaren 

mellan tillrinningsområdena för Prästjordens och Fotstads vattentäkter har ett annat 

läge. Som skäl till ändringen anges ny kunskap om grundvattennivåer och 

strömningsriktningar i området till följd av att flera nya grundvattenrör installerats, 

bland annat rör 1–3 inom det ansökta verksamhetsområdet. Vid sammanträdet den 2 

och 3 december 2019 har LBVA anfört att även vattenbalanserna för de båda 

vattentäkterna talar för att tillrinningsområdet för Prästjorden är större och 

tillrinningsområdet för Fotstad är mindre än vad som följde av den ursprungliga 

beskrivningen av tillrinningsområdena. Med det nya läget för vattendelaren anser 



  Sid 50 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
LBVA att bättre överensstämmelse med vattenbalanserna erhålls. Av detta följer att 

LBVA anser att Prästjordens vattentäkt hotas av förorening av den tillståndsgivna 

fortsatta och till ytan utökade grustäktverksamheten.  

 

Risken för påverkan på Prästjordens vattentäkt utgör en förändring av beskrivna 

förhållanden i jämförelse med det underlag som MPD hade tillgång till vid sin 

prövning av Skanskas ansökan. Även SGU:s yttrande till MPD utgick från att 

grundvattnet inom grustäkten ingick i tillrinningsområdet för Fotstads vattentäkt.  

 

Skanska har anfört att det nya läget för vattendelaren mellan tillrinningsområdena 

för Prästjordens och Fotstads vattentäkter inte är rimligt. Vattendelaren bör i stället 

ligga i det ursprungliga läget. Som skäl härför har Skanska anfört att vattendelande 

struktur saknas i seismiska profiler, att grundvattennivåerna i Skanskas 

grundvattenrör 1–3 visar på en tydlig lutning från rör 2 och 3 mot rör 1 samt att 

berggrundens lutning i området indikerar ett grundvattenflöde mot söder/sydost.  

 

Domstolen delar Skanskas uppfattning att grundvattennivåerna i rör 1–3 utgör ett 

starkt indicium för att samtliga dessa tre grundvattenrören befinner sig inom 

tillrinningsområdet för Fotstads vattentäkt. LBVA har dock lämnat en godtagbar 

förklaring till den faktiska skillnaden i grundvattennivå mellan dessa grund-

vattenrör. Vidare utgör uppmätta grundvattennivåer i endast ett grundvattenrör inte 

tillräckligt underlag för att kunna säkerställa placeringen av en vattendelare mellan 

två tillrinningsområden även om materialsammansättningen i området enligt de 

borrprotokoll som redovisats i målet framstår som homogent. Domstolen bedömer 

att redovisad lutning för berggrunden i området och redovisade seismiska profiler 

inom grustäktens verksamhetsområde inte heller motsäger att vattendelaren kan ha 

den av LBVA angivna nya placeringen. Mot denna bakgrund anser domstolen att en 

tillämpning av försiktighetsprincipen bör medföra att en prövning av 

grustäktverksamheten ska utgå från att delar av det ansökta verksamhetsområdet 

befinner sig inom tillrinningsområdet för Prästjordens vattentäkt. 

  



  Sid 51 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Risken för påverkan på grundvattnets kvalitet på grund av den tillståndsgivna 

grustäkten får anses liten med hänsyn till att den omättade zonen ovan högsta 

förutsägbara grundvattennivå är ovanligt mäktig; avståndet mellan täktbotten och 

högsta förmodade grundvattennivå är omkring 17 m. Risken för att ett eventuellt 

oljespill, eller liknande, ska skada grundvattnets kvalitet är dock, som LBVA anfört, 

i hög utsträckning beroende av infiltrationshastigheten, även om den omättade 

zonen är mäktig. Denna är i sin tur i hög utsträckning avhängig förekomsten av 

tätande skikt av silt eller liknande finmaterial. Vid domstolens syn den 3 december 

2019 i det befintliga täktområdet kunde domstolen iaktta att det på flera ställen 

förekommer skikt av finfördelat material i slänterna av befintlig brytning. Om linser 

eller mer utsträckta sådana skikt förekommer under täktbotten och i den omättade 

zonen för det ansökta brytningsområdet är emellertid inte klarlagt. Av redovisade 

borrprotokoll framgår att skikt med silt eller liknande finmaterial inte påträffats vid 

borrning av grundvattenrör 1–3 inom det ansökta verksamhetsområdet (rör 1-3), 

och inte heller i flera andra borrhål i närområdet. Infiltrationshastigheten för oljor, 

och liknade, kan därför befaras vara hög inom den ansökta grustäktens 

verksamhetsområde.  

 

Domstolen delar, mot bakgrund av det anförda, LBVA:s oro för att ett spill eller 

läckage från arbetsmaskiner i täktområdet kan komma att skada grundvattnet trots 

den omättade zonens mäktighet. I målet tillgänglig utredning har inte vederlagt den 

risk som domstolen sålunda anser föreligger. Domstolen anser att det här angivna, 

vid en tillämpning av försiktighetsprincipen, innebär hinder mot täktverksamhetens 

tillåtlighet och detta oavsett vilken av vattentäkternas, Prästjordens eller Fotstads, 

infiltrationsområde som verksamhetsområdet berör. Det sistnämnda eftersom 

domstolen anser att LBVA har haft fog för att hävda att även Fotstads vattentäkt är 

betydelsefull för dricksvattenförsörjningen. I enlighet med vad domstolen tidigare 

angett i detta avsnitt ska prövningen av grustäktverksamheten samtidigt utgå från att 

delar av det ansökta verksamhetsområdet befinner sig inom tillrinningsområdet för 

Prästjordens vattentäkt. 

 



  Sid 52 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Sammantaget anser mark- och miljödomstolen att naturgrusförekomsten vid 

Sperlingsholmtäkten är betydelsefull för nuvarande och framtida dricksvatten-

försörjning och att täkten vid ovan angivna förhållanden kan komma att medföra 

försämrad vattenförsörjning i regionen. MPD:s beslut om tillstånd för grustäkt ska 

därför upphävas. 

 

Kan den tillståndsgivna asfaltproduktionen komma att skada Fotstads 

vattentäkt? 

LBVA har anfört att Fotstads vattentäkt hotas av förorening av den tillståndsgivna 

asfaltsproduktionen. Som skäl anges bland annat att avledningen av dag- och 

tvättvatten från det södra verksamhetsområdet har stora brister.  

 

Skanska har i ansökan om tillstånd, och i all kommunicering med domstolen innan 

dess syn i målet, hävdat att dagvatten från den asfalterade ytan utanför verkstaden 

avleds via en oljeavskiljare. Vid synen kunde domstolen konstatera att så inte är 

fallet och att uppsamling av dagvatten inte sker från den aktuella ytan. Skanska har i 

skrivelse efter huvudförhandlingen (domstolens aktbilaga 51) anfört att ytan 

återigen kommer att ses över och antingen avvattnas till dammen eller till befintlig 

oljeavskiljare alternativt till en helt ny oljeavskiljare. Hur det ska åstadkommas har 

dock inte angetts. 

 

Domstolen har vidare även noterat att driften av den befintliga oljeavskiljaren, till 

vilken tvättvatten från spolplattan i maskinhallen avleds, utförts utan rutiner för 

slamtömning, oljetömning och analyser av olja i utgående vatten. Med hänsyn till 

att utloppet sker i slänten ned mot vägdiket för väg 26 framstår detta som en 

synnerligen allvarlig brist och ett uppenbart hot mot grundvattnets kvalitet. LBVA 

har i överklagandet åberopat förhöjda halter av krom i grundvattnet. Skanska har 

bemött detta med att detta krom kan härröra från vägtrafiken på väg 26. Domstolen 

har inget att invända mot Skanskas förklaring men konstaterar att innebörden av 

denna förklaring samtidigt talar för att även avledning av vatten från oljeavskiljaren 

innehållande föroreningar riskerar att skada grundvattnet trots den omättade zonens 

mäktighet i området.  



  Sid 53 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

I fråga om den nyligen anlagda dammen till vilken dagvatten från området vid 

asfaltverket avleds, delar domstolen LBVA:s uppfattning att det finns skäl att 

ifrågasätta om den utformats på lämpligt sätt. Vidare gäller att det inte sker någon 

uppsamling av dagvatten från delar av området eftersom alla ytor inte avvägts med 

detta syfte.  

 

I miljöförvaltningens beslut den 10 mars 2017 med anledning av anmälan om 

asfalttillverkning (bilaga 4 till ansökans MKB) påtalas också att Skanska bör utreda 

påvisade halter av kolväten i grundvattenrör P2 (SV). Någon sådan utredning har 

inte redovisats i ansökan om tillstånd för fortsatt tillstånd.  

 

Med hänsyn till ovan påtalade brister delar domstolen LBVA:s uppfattning att 

asfalttillverkningen riskerar att skada Fotstads vattentäkt. Det förtjänar att antecknas 

att vare sig MPD eller SGU, såvitt avser denna del av ansökan, har haft korrekt 

underlag till grund för beslut respektive yttrande.  

 

På anförda skäl anser domstolen att det saknas förutsättningar att på befintligt 

underlag avgöra förutsättningarna för att meddela tillstånd enligt miljöbalken för 

den ansökta asfaltsproduktionen. Även det av MPD beslutade tillståndet för 

asfaltsproduktionen i den södra delen av Sperlingsholmtäkten ska därför upphävas. 

 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolens ovan redovisade bedömningar innebär sammanfatt-

ningsvis att LBVA:s överklagande ska bifallas och MPD:s beslut den 13 mars 2019 

(551-8131-17) ska upphävas i dess helhet samt att Skanskas ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken ska avslås. 

 

Även om domstolen nu upphäver MPD:s beslut, bör domstolens beslut om 

inhibition av den 15 maj 2019 gälla till dess att domen vinner laga kraft. 

 

  



  Sid 54 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 1708-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD- 02) 

Överklagande senast den 15 maj 2020.  

 

 

Bodil Svensson  Gunnar Barrefors 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bodil Svensson, ordförande, och 

tekniska rådet Gunnar Barrefors samt de särskilda ledamöterna Stefan Andersson 

och Stig Hård.  

 



BESLUT 1 (38)

2019-03-13 551-8131-17
1380-20-011-B

Postadress Besöksadress  E-post Telefon

301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010-224 30 00

Kontakta i detta ärende: Therese Stigsson, tel. 010-224 33 52, e-post: therese.stigsson@lansstyrelsen.se

Skanska Industrial Solutions AB
gunnar.helander@skanska.se

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till grustäkt m.m. på fastigheterna 
Fotstad 1:1 och 22:1 i Halmstads kommun

BESLUT
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation meddelar med stöd av 9 kap. 6 och 8 §§ 
miljöbalken (MB) Skanska Industrial Solutions AB, org.nr. 556793-1638, tillstånd 
till grustäkt samt produktion och återvinning av asfalt enligt nedan.

Fastigheter Fotstad 1:1 och 22:1

Kommun Halmstad

Tillståndsgiven mängd grus
 att bryta

1 500 000 ton

Maximal årlig mängd grus 
att bryta

150 000 ton

Tillståndsgiven årlig mängd asfalt
 att producera

100 000 ton

Tillståndsgiven årlig mängd asfalt 
att samla in, bearbeta och 
återvinna

30 000 ton

Verksamhetskoder enligt 
miljöprövningsförordningen

10.20 B, 10.50 C, 26.150 C, 90.110 C 
samt 90.40 C

Tillståndstid Tillståndet gäller till och med den 31 mars 
2029 

Ekonomisk säkerhet 3 000 000 SEK

Tillståndsgivet avfall för hantering inom verksamhetsområdet anges på bilaga 1.
Tillståndsgivet verksamhets- och brytningsområde anges på bilaga 2.
Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. 
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2019-03-13 551-8131-17 
1380-20-011-B

Villkor
För tillståndet gäller följande villkor:
Allmänt
1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansöknings-
handlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 

Gränsmarkeringar, brytområde m.m.
2. Gränsmarkeringar enligt koordinatförteckning i beslutsbilaga 2 ska vara 

utmärkta i terrängen på väl synligt sätt innan tillståndet tas i anspråk. Inom 
verksamheten ska en fixpunkt finnas. Gränsmarkeringar och fixpunkt får inte 
rubbas eller döljas under exploateringstiden. Tillsynsmyndigheten ska 
skriftligen underrättas när markeringarna är utsatta.

3. Brytning/uttag av täktmaterial får endast ske inom den på beslutbilaga 2 
markerade gränsen för brytningsområde och inte på lägre nivå än +40 i RH 
2000. 

4. Övrig verksamhet ska ske inom verksamhetsområdet.
5. På avsnitt med olycksfallsrisk ska stängsel sättas upp eller allmänheten på 

annat sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda området. 

Naturmiljö och hushållning med naturresurser

6. Utbrutet sandmaterial ska användas till ändamål för vilka det saknas 
ersättningsmaterial (kvalificerade ändamål). En mindre andel så kallad 
oren sand får dock användas till andra ändamål.

7. Under perioden från och med den 15 april till och med den 15 september får 
sand inte brytas, om det riskerar att skada aktiva bohål för backsvala. 

8. Till skydd mot insyn ska befintliga träd och buskar kring täkten så långt som 
möjligt behållas under hela exploateringstiden. 

9. Upplag av täktmaterial ska placeras och utformas så att dessa inte exponeras 
i landskapet. 

Arbetstider
10. Verksamheten i täkten får bedrivas helgfria vardagar, måndag-fredag, kl. 06.00 

– 18.00. 

11. Asfaltsproduktionen får bedrivas helgfria vardagar måndag till fredag kl. 
05.00–18.00. Högst 60 dagar per år får asfaltproduktion bedrivas under 
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2019-03-13 551-8131-17 
1380-20-011-B

kvällstid, kl. 18.00 – 22.00 och högst 15 nätter per år kl. 22.00–05.00. Kvälls – 
och nattetid får inte krossning utföras. 

Buller
12. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån 

utomhus vid bostäder inte överstiger:

50 dB(A) vardagar (mån-fre) dagtid kl. 06-18
40 dB(A) nattetid kl. 22-06
45 dB(A) övrig tid

Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dB(A).

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och 
beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder. Denna kontroll 
ska genomföras inom sex månader från det att tillståndet har tagits i anspråk. 
Kontroll ska därefter utföras om det sker förändringar i verksamheten som kan 
medföra ökade bullernivåer eller på tillsynsmyndighetens begäran, dock minst 
en gång vart tredje år. Kontrollen ska ske när verksamheten är i full drift. 

Utsläpp till luft och vatten
13. Damning från täktområdets samtliga moment, inklusive transporter, ska 

förebyggas och åtgärdas samma dag den uppkommer. Salt får inte användas 
vid dammbekämpning.

14. Rökgaser, från torkning av ballast vid asfaltverket, ska renas så att stofthalten 
vid utsläppet inte överstiger 20 mg/Nm3 torr gas. 

15. Dag- och dräneringsvatten vid asfaltsverket ska renas genom 
sedimentering och oljeavskiljning eller annan likvärdig rening som ska 
utformas efter samråd med tillsynsmyndigheten. 

Petroleumprodukter 
16. Hydrauloljor som uppfyller kraven i svensk standard (SS 1554 34) ska 

användas i alla maskiner som används inom verksamhetsområdet.

17. Tankning av fordon och maskiner får endast ske på yta som särskilt iordning-
ställd för att förhindra spridning av oljespill, och är beständig mot olja. 
Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig.

18. Spill, läckage eller andra former av utsläpp av petroleumprodukter ska 
omgående saneras. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål informeras. 
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2019-03-13 551-8131-17 
1380-20-011-B

Förorenade material ska omhändertas på ett sätt som tillsynsmyndigheten 
godkänner. 

19. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt 
förvaras i täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd. 
Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. 
Cisternerna ska förses med påkörningsskydd. 

20. Samtliga motorfordon ska vara uppställda på avsedd plats med hårdgjord yta 
nattetid. 

21. Ingen tankning av fordon får ske inom täktområdet. 

22. Befintlig tankplats för diesel ska utformas så att drivmedel inte kan nå 
mark och vatten.

Upplag
23. Inom tillståndgivet område får endast finnas upplag som härrör från grustaget 

samt återvunnen asfalt. Införsel av externa massor och avfall samt flisning får 
inte förekomma inom området. 

Avfall m.m.
24. Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att återan-

vänning eller återvinning främjas genom att olika avfallsslag hålls isär. 

25. Den asfalt som tas emot får inte innehålla stenkolstjära och halterna av 
PAH ska understiga 70 ppm. 

Efterbehandling
26. Uttag av material får inte ske närmare brytgränsen än att kvarvarande 

råmaterial räcker till modulering av slänter och täktbotten i samband med 
efterbehandlingen.

27. Efterbehandling ska slutföras inom tillståndstiden. All efterbehandling ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

28. Efterbehandling ska ske kontinuerligt och så snart som verksamheten i 
övrigt gör det möjligt att genomföra arbetena. 

29. Senast två år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska 
verksamhetsutövaren inge förslag till slutlig efterbehandlingsplan till 
tillsynsmyndigheten. 
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30. Externa massor får inte införas till området för efterbehandlingen.

31. Avbryts verksamheten under längre tid än ett år ska anmäla göras till 
tillsynsmyndigheten, varvid det ska bestämmas i vilken omfattning täkten ska 
efterbehandlas. 

32. Täktområdet ska anläggas med varierande lutningar med anpassning till 
omgivande terräng samt i övrigt utföras så att den biologiska mångfalden 
gynnas. Minsta möjliga mängd avbaningsmassor ska återföras till området. 

Kontrollprogram

33. Bolaget ska upprätta förslag till kontrollprogram, vilket ska inges till tillsyns-
myndigheten senast tre månader efter det att tillståndet har tagits i anspråk. I 
kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderings-
metoder. 

Ekonomisk säkerhet

34. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder 
om 3 000 000 SEK. Säkerheten ska godkännas av miljöprövningsdelegationen 
innan tillståndet tas i anspråk. 

Delegation
Miljöprövningsdelegationen överlåter enligt 22 kap 25 § tredje stycket miljöbalken 
till tillsynsmyndigheten att föreskriva de ytterligare villkor som kan krävas 
beträffande följande: 
D1. Utformning och kontroll av tvättanläggningen avseende befintlig 
oljeavskiljares utlopp och utsläpp till mark och vatten. 
D2. Utformning av befintlig tankplats för diesel så att drivmedel inte kan nå 
mark eller vatten. 
D3. Utformning av tät damm för uppsamling av dagvatten från ytan kring 
asfaltverket. 
Verkställighet m.m.
Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 22 kap. 28 § första stycket MB 
att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft 
(verkställighetsförordnande).
Den med detta tillstånd avsedda verksamheten ska ha satts igång senast två år efter 
det att detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller tillståndet. Sökanden ska 
skriftligen meddela tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen det datum då tillståndet tas 
i anspråk.
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Kungörelsedelgivning samt hur man överklagar
Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 49 § delgivningslagen 
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
ska inom 10 dagar efter beslutsdatum införas i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Hallandsposten.
Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på miljöförvaltningen i Halmstads 
kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad.
Eventuellt överklagande skickas till Länsstyrelsen, 301 86 HALMSTAD. Ange vilket 
beslut som överklagandet gäller t ex genom att ange diarienumret. Skriv också vilken 
ändring som begärs. För att överklagandet ska kunna prövas, måste det vara inkommet 
till Länsstyrelsen senast den 17 april 2019.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg för prövning. 
Kontakta Länsstyrelsen på tfn 010-224 30 00 eller halland@lansstyrelsen.se, om något 
är oklart.

TIDIGARE PRÖVNING

Miljöprövningsdelegationen meddelade den 1 april 2008, dnr 551-11574-06, tillstånd 
till täkt och asfaltsverk inom fastigheterna Fotstad 1:1 och 22:1 i Halmstads kommun.
Miljödomstolen upphävde villkor 5, samt ändrade lydelsen av villkor 6 och 11 i dom 
meddelad den 2 februari 2009, mål nr M 1520-08. 

För bolagets tidigare tillstånd för verksamheten gällde följande villkor:

1. Om inte annat framgår av nedanstående villkor, ska verksamheten bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i 
ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 

2.  Gränsmarkeringar enligt bifogad koordinatförteckning (bilaga A) ska vara 
utmärkta i terrängen på väl synligt sätt senast 3 månader efter den dag då detta 
beslut tagits i anspråk. Gränsmarkeringarna får inte rubbas eller döljas under 
exploateringstiden. 

3. Brytningsområdet skall avbanas respektive efterbehandlas efter hand som arbetet i 
täkten fortskrider. Avbaningsmassor skall vara upplagda i väl avrundade upplag 
som buller- och insynsskydd utmed områdets ytterkanter. 

4. Till skydd mot insyn skall befintliga träd och buskar kring täkten så långt som 
möjligt behållas under hela exploateringstiden. 

5. [Upphävdes av miljödomstolen].
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6. Uttag av täktmaterial (max 750 000 ton till försäljning) får enbart ske inom det 
område som på kartbilaga A i miljöprövningsdelegationens beslut angivits som 
sandbrytningsområde samt det område väster om vägen som har markerats bl.a. i 
bilaga 5 till ansökan, domsbilaga 2, och där har märkts med ”3”. Övrig verksamhet 
får inte ske utanför den på samma bilaga markerade gränsen för 
verksamhetsområde.

7. Upplag inom området ska placeras och utformas så att dessa inte exponeras i 
landskapet. 

8. I täktområdet ska hållas god ordning. Försliten materiel, skrot och dylikt ska 
omhändertas och bortföras från området till godkänd mottagare. Det åligger 
tillståndsinnehavaren att se till att otillåten tippning inte sker inom området.  

9. Täktverksamheten (inkl. krossning och sortering) får bedrivas vardagar, måndag-
fredag, kl. 06.00-18.00. 
Hämtning av material får vid enstaka tillfällen (högst 5 ggr per år) även ske andra 
tider. 

10. Asfaltverket får bedrivas vardagar, måndag-fredag kl. 05.00-18.00. Högst 60 
dagar/år kvällstid kl.18.00-22.00, högst 15 nätter/år kl.22.00-05.00 samt att 
reparationsarbeten vid enstaka tillfällen även får ske övrig tid. 
Bullervall mot bebyggelsen i söder ska vara färdigställd senast 2008-06-30. 

11. Buller från verksamheten (inkl. interna transporter) får inte ge upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder som riktvärden än: - 50 dB(A) vardagar 
måndag-fredag (kl 07.00-18.00), - 45 dB(A) kvällstid 18-22, - 40 dB(A) nattetid 
22-07 dock får ljudnivån från asfaltverket t.o.m. 080630 nattetid uppgå till 45 
dB(A). Momentan ljudnivå får vid bostäder inte uppgå till högre ljudnivå än 55 
dB(A).

12. Senast 2010-12-31 ska förbättringsåtgärder (enligt skrivelse från bolaget, daterad 
2007-09-25) i samråd med tillsynsmyndigheten vara genomförda vid asfaltverket 
för att minimera markföroreningar. 

13. Stofthalten i utgående rökgas från asfaltverket får som riktvärde inte överstiga 20 
mg/Nm3 torr gas. 

14. Oljehantering inklusive tankning av fordon och maskiner får endast ske på yta som 
är beständig mot olja, alternativt kan spillskydd användas. Marken på 
uppställningsplats för stillastående maskiner och fordon ska skyddas mot spill av 
petroleumprodukter. Eventuellt uppkommet spill ska omhändertas som farligt 
avfall om det inte kan återanvändas. Spilloljor och liknande får dock inte 
återanvändas. 

15. Petroleumprodukter och övriga kemiska produkter samt farligt avfall, som inte 
förvaras i tankar godkända enligt Statens Räddningsverks föreskrifter om 
hantering av farligt gods, ska lagras invallat på avloppslös och ogenomsläpplig 
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yta. Invallningen ska vara försedd med tak eller regnskydd. Uppsamlingsvolymen i 
invallningen ska minst motsvara den största behållarens volym samt 10 % av övrig 
förvarad volym. 

16. Utrustning för akutsanering av olja och liknande ska finnas lättillgängligt inom 
verksamhetsområdet. 

17. Vid utsläpp av petroleumprodukter ska det förorenade området omedelbart 
saneras. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål informeras. Förorenade material 
ska omhändertas i samråd med tillsynsmyndigheten och i enlighet med vid varje 
tillfälle gällande bestämmelser. 

18. Avfall får inte föras till området. Avfall som uppkommer i verksamheten ska 
hanteras så att återanvändning eller återvinning främjas, t.ex. att olika avfallsslag 
hålls isär eller separeras vid källan så långt det är möjligt. Avfall som för 
närvarande inte kan återanvändas eller återvinnas ska omhändertas av godkänd 
mottagare. 

19. Damning ska förebyggas i verksamhetens alla moment. Ett miljömässigt 
godtagbart alternativ istället för salt bör användas. 

 20. I samband med efterbehandlingen ska i samråd med tillsynsmyndigheten 
solbelysta branter, skärningar och slänter i täkten om möjligt sparas för att gynna 
biotoper för backsvalor, steklar, skalbaggar etc. Avbaningsmassor ska inte påföras 
dessa områden. 

21. Område, som särskilt markerats på kartbilaga A, ska vara efterbehandlat senast 
2009-12-31. 

22. Området ska i övrigt i tillämpliga delar efterbehandlas enligt intentionerna i 
efterbehandlingsplanen (upprättad 2006-06-12) eller enligt tillsynsmyndighetens 
instruktioner. Täktbotten ska anläggas med omväxlande terrängformer. Släntfot 
och släntkrön ska ansluta till angränsande terräng med mjuka övergångar. All 
efterbehandling ska ske efter hand som arbetet i täkten fortskrider. 

23. Om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat ska efterbehandlingen vara slutförd 
inom tillståndstiden, d.v.s. senast 2017-12-31. 

24. Bolaget ska upprätta förslag till kontrollprogram, vilket ska inges till 
tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att tillståndet har tagits i anspråk. 
Programmet ska bl.a. inkludera följande. 
o Mätning av ljudnivåer från asfaltverk vid de mest utsatta bostäderna ska utföras 
när erforderlig bullervall har färdigställts. Mätningen ska utföras såväl kvälls- som 
nattetid när asfaltverket är i full drift. Resultaten ska redovisas till 
tillsynsmyndigheten senast 2008-09-01. 
o Emissionsmätning en gång per år på asfaltverkets stoftavskiljningsanläggning. 
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ANSÖKAN OCH YRKANDEN
Ansökan från Skanska Industrial Solutions AB (bolaget) omfattar följande.

 Totalt uttag av maximalt 1 500 000 ton grus

 Totalt uttag av maximalt 150 000 ton grus årligen

 Sortering och krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 

 Införsel, lagring som en del i att samla in, hantering och återvinning av 
maximalt 30 000 ton asfalt per år

 Asfaltsproduktion om maximalt 100 000 ton asfalt per år

 Igångsättningstid om två år efter lagakraftvunnet tillstånd

 Verkställighetsförordnande

 Ekonomisk säkerhet om 3 000 000 SEK

Bolaget yrkar följande villkor för verksamheten:

 Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 
enlighet med vad som har angetts i ansökningshandlingarna och i övrigt vad 
Skanska åtagit sig i ärendet. 

 Verksamhets- och brytningsområdet ska märkas ut i området på väl synligt sätt 
och med under verksamhetstiden varaktiga markeringar. 

 På avsnitt med uppenbar olycksfallsrisk ska stängsel sättas upp eller 
allmänheten på annat sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda 
området. 

 Buller från verksamheten får inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå vid 
bostäder än 
50 dB(A) måndag-fredag kl. 06.00-18.00 
45 dB(A) kvällstid kl. 18.00–22.00 
40 dB(A) övrig tid kl. 22.00–06.00 
De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätning och beräkning 
eller genom immissionsmätningar. Kontroll ska ske så snart det har skett 
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när 
tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad. 
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 Täktverksamhet får normalt bedrivas helgfria vardagar måndag-fredag kl. 
06.00-18.00. Utlastning och transporter till och från täkten samt 
underhåll/service får vid enstaka tillfällen ske vid andra dagar och tider. 

 Asfaltsproduktion får normalt bedrivas helgfria vardagar måndag till fredag kl. 
5.00–18.00. Högst 60 dagar per år får asfaltproduktion bedrivas under 
kvällstid, kl. 18.00 – 22.00 och högst 15 nätter per år kl. 22.00–05.00. Kvälls – 
och nattetid får inte krossning utföras.
Tillsynsmyndigheten får efter Skanskas anmälan medge andra arbetstider. 

 Den asfalt som tas emot får inte innehålla stenkolstjära och halterna av PAH 
ska understiga 70 ppm. 

 Rökgas, från torkning av ballast vid asfaltverket, ska renas så att stofthalten vid 
utsläppet inte överstiger 20 mg/Nm3 torr gas. 

 Kemiska produkter, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt 
förvaras i för ändamålet avsedda och godkända behållare på tät, hårdgjord yta 
under tak. Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade 
cisterner. 

 Tankning och parkering av arbetsfordon och maskiner får endast ske på yta 
som är särskilt iordningsställd för att förhindra spridning av oljespill. 
Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av 
verksamhet. 

 Ett förslag till program – i vilket beskrivs hur kontroll avseende miljöpåverkan 
med angivande av mätmetod, frekvens och utvärderingsmetod ska ske av 
verksamheten – ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att 
tillståndet tagits i anspråk. 

 Uttag får ej ske inom det område där objekt som är skyddade enligt 
kulturmiljölagen identifierats innan frågan hanterats i samråd med 
Länsstyrelsen, i enlighet med kulturmiljölagen. 

 Under perioden 15 april – 15 september får sand inte avbanas eller tas ut om 
det riskerar att skada aktiva bohål för backsvala. 

 Successiv efterbehandling ska ske när så är möjligt. Om tillsynsmyndigheten 
begär det ska en efterbehandlingsplan inges till tillsynsmyndigheten, upprättad 
i samråd med markägare och tillsynsmyndighet. När täktområdet är 
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efterbehandlat ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten för avsyning och 
godkännande. 

SÖKANDENS ÅTAGANDEN
I sin ansökan med kompletteringar har bolaget gjort bl.a. följande åtaganden:

 HVO används istället för konventionell diesel. 

 Provtagningar och analys av kolväten, totalkväve, oljeindex, pH och 
suspenderat material i grundvatten från två grundvattenrör och 
dricksvattenbrunnen görs fyra gånger per år. 

 Lodningar av grundvattenrör görs fyra gånger per år. 

 Regelbunden kontroll av grundvatten under täkten sker.

 För att minska den upplevda störningen från verksamheten kommer Skanska 
att inom verksamheten använda maskiner med vitt brus som signal för 
backvarnare, vilket generellt upplevs mindre störande för närboende.

 Om tillstånd till den ansökta verksamheten meddelas kommer Skanska att 
anlägga en tät damm för uppsamling av dagvatten från ytan kring asfaltverket. 
Dammen är placerad i en lågpunkt dit avrinning sker naturligt. Utloppet 
kommer att utformas så att dammen får en oljeavskiljande funktion. Vidare 
kommer det även gå att stänga utloppet om så skulle krävas. Denna åtgärd ökar 
ytterligare skyddet för grundvattnet i området.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning inkom till Miljöprövningsdelegationen den 
28 november 2017. Delegationen begärde vissa kompletteringar vilka inkom den 19 
juni och 24 september 2018. Ansökan kungjordes därefter i Hallandsposten den 12 
oktober 2018. Den sändes för yttrande till Trafikverket, Skogsstyrelsen, Sveriges 
Geologiska undersökningar, Laholmsbuktens VA, Kommunstyrelsen i Halmstads 
kommun och Miljönämnden i Halmstads kommun samt till Länsstyrelsen. Yttranden 
har inkommit. Sökanden har i sin tur kommenterat yttrandena i skrivelser, vilka inkom 
den 31 januari och 25 februari 2019.

UR SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Allmänt
Skanska Industrial Solutions AB (bolaget) är en av landets största leverantörer av 
berg- och asfaltprodukter. Råvaran kommer ofta från bolagets egna täkter, men en 
betydande del utgörs även av återvunnet överskottsmaterial från andra projekt.
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I dagsläget bedriver bolaget täkt av grus och tillverkning av asfalt vid täkten i 
Sperlingsholm. Nuvarande tillstånd gäller till 31 december 2017. 
Grustäktsverksamheten har bedrivits i området sedan 1978, då Länsstyrelsen 
meddelade tillstånd för första gången. 
Bolaget ser ett fortsatt behov av naturgrus i regionen då en stor del av produktionen 
går till betongtillverkning hos en av bolagets kunder och då ersättningsmaterial, 
helkrossad ballast, saknas i tillräckliga mängder i regionen. 
Verksamheten avses i stort bedrivas i samma omfattning som tidigare.
Vägen som går genom det planerade brytningsområdet i norr kommer att flyttas då 
denna del av täkten tas ut. Vägen kommer att dras väster om den norra delen av 
verksamhetsområdet. Vägen kan återställas till sin ursprungliga sträckning efter att 
brytningen avslutats.
Det planerade verksamhetsområdet omfattar totalt ca 57 ha, varav brytningsområdet 
utgör ca 20,4 ha.

Lokalisering
Bolagets naturgrustäkt i Sperlingsholm är belägen ca två kilometer nordost om 
Halmstad, mellan Halmstad och Åled. Verksamhetsområdet ligger längs väg 26, några 
hundra meter öster om E6:an. Täkten ligger i det kustnära låglandet och omgivningarna 
utgörs av åkermark med mindre trädbevuxna områden. Täktens omedelbara närhet är 
skogsbevuxen.

Teknisk beskrivning av verksamheten
Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom uttag inom områdets norra del 
ner till nivå + 40,0 m. Grundvattenytan ligger som högst på nivå +23 m inom 
verksamhetsområdet. Ungefär 1,5 miljoner ton grus bedöms kunna brytas. 
Årsproduktionen beräknas uppgå till maximalt 150 000 ton.
Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. 

De ingående momenten i verksamheten är: 
 Avbaning 
 Uttag 
 Sortering 
 Krossning 
 Lastning och interna transporter 
 Uttransport 

Innan uttag påbörjas avbanas marken med grävmaskin, d.v.s. vegetationsmassor tas 
bort. Inom området finns ett lager på cirka 10- 20 cm vegetationsmassor. 
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Avbaningsmassorna kommer att läggas upp tillfälligt i den norra delen av 
verksamhetsområdet i en vall som även minskar bullret från brytningen. I dagsläget 
finns även en bullervall i områdets södra del. 

Uttag sker med hjullastare. Siktning och sortering kommer att ske med fast, eldriven 
utrustning, huvudsakligen inom brytningsområdet. Krossning av grov sten kommer att 
utföras i samma område, men endast under några veckor med några års mellanrum. 

Upplag kommer att finnas både inom och utanför brytningsområdet. Materialtransport 
inom området sker i huvudsak med dumper, lastbil används för transport mellan 
anläggningarna. Färdig produkt transporteras ut med lastbil. 

Det material som bolaget avser att bryta i täkten definieras som grusig sand. Det 
framtida användningsområdet av materialet från täkten i Sperlingsholm kommer 
huvudsakligen att vara betongtillverkning. I dagsläget levereras drygt 70 % av allt 
material till betongproducenter i Halmstadsområdet. Bolaget kommer även 
fortsättningsvis leverera ridbanematerial för t.ex. paddockar och travbanor. Utöver 
betongtillverkning har bolaget märkt en efterfrågan på material för restaurering av 
vattendrag. Användningsområdet kräver främst något grövre fraktioner. En mindre 
mängd material levereras som stötdämpande vid t.ex. lekplatser. 

Asfalttillverkningen består i huvudsak av att blanda stenmaterial med varmt bitumen. 
Den färdigblandade asfaltmassan transporteras till isolerade varmmassafickor med en 
så kallad hund där lagring sker i väntan på transport till beläggningsplatsen.

Bolaget har som mål att så stor andel av täktens material som möjligt ska leverera till 
ändamål där det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att framställa 
ersättningsmaterial. 

Drifttider
Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 
06.00 - 18.00. Utlastning, vägning och transporter till och från verksamheten kan vid 
enstaka tillfällen även ske andra tider. 
Asfaltsproduktion kommer normalt bedrivas helgfri måndag till fredag 05.00–18.00. 
Vid stor efterfrågan kommer produktionen även att bedrivas på kvällar och nätter. 
Dessa tillfällen är begränsade till högst 60 dagar per år kvällstid kl. 18.00–22.00 och 
högst 15 nätter per år kl. 22.00–05.00. Vid drift av asfaltverket under kvälls- och 
nattetid kommer asfaltverket att drivas utan krossar och siktar. 
Reparationsarbeten kan vid enstaka tillfällen komma att utföras under övrig tid.
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Energi
Kross- och siktanläggningar drivs idag med elektrisk drift och arbetsfordonen med 
diesel. All diesel som används kommer minst vara av miljöklass 1 eller hydrerad 
vegetabilisk olja, HVO. El används till platskontor och personalutrymmen. 
Asfaltverket drivs av naturgas och el. 

Eldningsolja kommer endast att tas in tillfälligt i mobil cistern om gasleveransen av 
någon anledning skulle utebli.

Kemikalier
Utöver diesel förvaras även bitumen, cement, cellulosafibrer, plastgranulat, smörjolja 
samt små mängder avfettningsmedel och smörjfett inom verksamhetsområdet.

Transporter
Transporterna av grus och asfalt från verksamhetsområdet går huvudsakligen söderut 
på väg 26, mot Halmstad. 
Vid maximal produktion beräknas antalet fordonsrörelser (samtliga transporter in eller 
ut från verksamhetsområdet) vara 87 stycken per dag, varav cirka 47 härrör från 
asfaltverket och därför endast kommer att ske under perioden april-december. 
Samtliga beräkningar utgår från att transporterna sker på lastbil med släp för grus 
medan asfalten transporteras till 75 % på lastbil med släp och resterande med lastbil 
utan släp. Utöver de beräknade mängderna genererar transporterna av returasfalt 
ytterligare fordonsrörelser. Dessa bedöms dock vara så få att det inte påverkar 
trafiksituationen, särskilt eftersom en stor del av dessa levereras med returlass. 
Under 2014 gav verksamheten upphov till cirka 13 fordonsrörelser per dygn vilket har 
subtraherats från den tillkommande trafiken vid beräkning av ökningen. 
Vid beräkning av trafikmängden har maximal produktion antagits, vidare har all trafik 
beräknats gå söderut. Vid maximal produktion bidrar verksamheten till en ökning av 
den totala trafiken med strax över 1 % söder om verksamhetsområdet jämfört med 
beräknade trafikmängder för 2017. Verksamhetens ökning av den tunga trafiken söder 
om utfarterna från verksamhetsområdet är cirka 8 % vid maximal produktion.
Hastighetsbegränsning på 30 km/h tillämpas inom anläggningen.
Inga närboende finns utmed in- och utfartsvägen till täkten.
Transporterna till och från täkten sker i huvudsak på allmän väg utan närboende.
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Efterbehandling
Bolaget planerar att iordningställa den norra delen av täkten som ett naturområde och 
den södra delen huvudsakligen som ett industriområde. Målbilden för 
efterbehandlingen kommer att samrådas kring med tillsynsmyndigheten och 
markägaren. 

Delar av det södra verksamhetsområdet kan efterbehandlas som naturmark, men de 
delar där det idag bedrivs asfaltstillverkning kommer att användas för fortsatt 
asfaltstillverkning eller annan industri. Asfalterade och hårdgjorda ytor kommer att 
finnas kvar för dessa ändamål.
 
Täkten efterbehandlas löpande genom att t.ex. väggarna släntas med viss variation i 
lutningen så att väggarna inte blir helt raka. I vissa slänter kan hak och raskanter 
bevaras. Även öppna slänter i söderläge kan lämnas i syfte att gynna sandlevande 
arter. Intentionen med efterbehandlingen är att i så stor utsträckning som möjligt skapa 
miljöer för att gynna den biologiska mångfalden i området. 

I övrigt lämnas en plan yta som möjliggör för eventuell framtida verksamhet på 
fastigheten. I någon mån anpassas efterbehandlingen efter var finmaterialet ligger i 
täktbotten så att stora mängder material inte flyttas i onödan.

Ekonomisk säkerhet
Bolaget bedömer att säkerheten bör fastställas till 3 000 000 kr (3 miljoner SEK). 
Föreslagen säkerhet baseras på befintlig säkerhet för täktverksamheten. Eftersom 
brytningsområdet och verksamhetsområdet minskas i detta beslut, jämfört med tillstånd 
från 2008, bedöms säkerheten ge ytterligare marginal. Bolaget bedömer att föreslagen 
säkerhet är väl betryggande för sitt ändamål. 

UR SÖKANDENS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Lokalisering
Föreslaget alternativ innebär att ett fortsatt tillstånd meddelas enligt bolagets förslag 
och att fortsatt brytning kan ske i Sperlingsholm i tillräcklig omfattning för att täcka 
regionens behov. Bolaget bedömer att detta alternativet är det bästa ur 
störningssynpunkt avseende såväl människor som miljön.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ett fortsatt tillstånd för täkten i Sperlingsholm inte 
meddelas och täkten efterbehandlas snarast.
Asfaltverket drivs troligen vidare i enlighet med anmälan och föreläggande om 
skyddsåtgärder.
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Om den planerade verksamheten inte kommer till stånd, betyder det att de 
störningsmoment, vibrationer, buller, damning, transporter etc. vilka är relaterade till 
verksamheten, inte kommer att uppstå.

Alternativ lokalisering

Horsåsen
Ungefär 1,7 km sydsydväst om Åled identifierade SGU i Inventering av grus och 
krossberg i Hallands län fyndigheten som bedöms ha en uttagbar volym om 3 000 000 
m3. En väg, en kraftledning och ett hus ligger på fyndigheten, men tillräckligt avstånd 
bedöms kunna skapas från verksamhetsområdet till närmsta bostad.
Fyndigheten är 4 m mäktig och har lägsta naturvärdesklassningen och lägsta 
geovetenskapliga värdet. Transporterna från området kommer troligtvis att gå ut på 
väg 635 och sedan vidare på väg 25. I området finns en identifierad fornlämning, 
delvis inom riksintresse för hinderfritt område för skjutfält och ett sumpskogsområde. 
Inga skyddade biotoper finns dock inom fyndigheten enligt tillgängligt kartmaterial 
från Länsstyrelsen. Avlagringen ligger nära grundvattenförekomsten.

Veinge
Strax norr om Veinge kyrka identifierades ett område med sandigt material varav 1 
300 000 m3 av SGU har bedömts uttagbara. Samhället och väg 555 ligger över 
området och sandavlagringen. Det brytbara området utgörs i dagsläget av 
jordbruksmark.
Verksamhetsområdet skulle hamna inom grundvattenförekomsten Laholm. Ån som 
rinner strax norr om det möjliga området är Genevadsån/Brostorpsån. Området 
omfattas inte av något formellt skydd. Området ligger dock nära Vessingeån och 
Brostorpaån som är av ett nationellt riksintresse för naturvården och omfattas av 
kommunala naturvårdsintressen. Jordbrukslandskapet är relativt tätbebyggt med stora 
svårigheter att uppnå avstånd. Transporterna till och från området kommer troligen att 
behöva gå igenom Veinge kyrkby och sedan Veinge eller Genevad för att nå riksväg 
15 för att därifrån fortsätta mot Laholm eller Halmstad. I området finns det en stor 
mängd fornlämningar. Området Vingshögarna omfattas av ett särskilt miljöprogram.
Motiv till valt alternativ
Alternativ lokalisering måste förväntas uppfylla högt ställda krav på fraktionerna 
som finns tillgängliga för uttag. Vidare söks en plats som inte omfattas av något 
områdesskydd för att minska antalet motstående intressen. 

Alternativ Horsåsen bedöms innebära motsvarande utsläpp till luft i och med 
likvärdigt transportavstånd. Det innebär troligen att ett större område behöver tas i 
anspråk för att ta ut motsvarande mängd material, eftersom mäktigheten i området har 
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bedömts vara lägre. Avståndet till närboende kan anpassas så att det blir acceptabelt, 
men eftersom brytningen kommer att ske nära omgivande marknivå är risken för 
bullerstörningar större. Påverkan på naturvärden kommer även att vara större eftersom 
sumpskog kommer att behöva tas bort för att möjliggöra brytning i en del av området. 
Påverkan på vatten har bedömts som liten då avlagringen inte berör någon grund-
vattenförekomst. Området ligger inte heller nära ett vattenskyddsområde. En enskild 
dricksvattentäkt kan tänkas finnas vid närliggande bostad. En fornlämning finns i 
området och utredningar kommer troligtvis att krävas för att brytning ska tillåtas. 
Slutligen kommer undersökningar att krävas av materialkvaliteten för att avgöra om 
materialet är lämpligt för betongändamål. Idag vet bolaget inte om materialet i 
förekomsten är lämpligt för ändamålet.
Alternativ Veinge innebär större utsläpp till luft då avståndet till avsättningen för 
produkten är större än för huvudalternativet. Alternativet innebär också krav på 
skyddsåtgärder för att undvika påverkan på grundvatten, eftersom 
verksamhetsområdet skulle befinna sig inom en grundvattenförekomst. De relativt 
korta avstånden till omgivande bebyggelse innebär risk för bullerstörning från 
verksamheten, vidare kommer transporterna från verksamheten att passera betydligt 
fler närboende än huvudalternativet. Vid etablering inom alternativ Veinge bör 
noggrann utformning av vallar och plantering av skyddsridå av träd utföras för att 
minska påverkan på landskapsbilden. Förekomsten av kommunala 
naturmiljöintressen precis intill området och framför allt den stora mängden 
fornlämningar i området göra att platsen inte anses lämplig för brytning. 

Huvudalternativet bedöms ha minst utsläpp till luft på grund av lokaliseringen nära 
Halmstad intill en större väg. De främsta motstående intressena till Sperlingsholms-
täkten är vattenskyddsområdet samt närliggande bostäder och förekomst av 
fornlämningar. Det anses vara god hushållning att fortsätta täktverksamhet på redan 
ianspråktagen mark. Det utökade verksamhets- och brytningsområdet innebär dock 
även att nya ytor tas i anspråk, dessa är dock inte lika stora som i undersökta 
alternativ. Materialet i den befintliga täkten är även provtaget och anses lämpligt för 
användning till betongtillverkning. Alternativ Horsåsen har inte motstående 
vattenintressen, men påverkan på närboende och kulturmiljö är idag svår att avgöra. 
Likaså är det en osäkerhet i kvaliteten på materialet.
Bilagda utredningar gällande hydrogeologi och buller visar att täktverksamhet kan 
bedrivas vid täkten i Sperlingsholm utan orimlig påverkan för omkringboende och 
berörda intressen. Mot bakgrund av ovanstående, samt de konsekvenser som en 
nyetablering av en täkt innebär, anser Skanska att det sammantaget är 
huvudalternativet som har de bästa förutsättningarna för att bedriva 
grustäktsverksamhet med så liten påverkan på människors hälsa och miljön som 
möjligt.
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Utsläpp till mark och vatten
I de norra delarna av verksamhetsområdet har tre grundvattenrör borrats där 
grundvattenytan sedan mätts. Grundvattenytan i det planerade brytningsområdet ligger 
på ca 23 meter. Grundvattenströmningen bedöms ske i sydvästlig riktning i 
brytningsområdet. I verksamhetsområdet sydöst om väg 26 finns ytterligare två 
borrhål. Den södra delen av verksamhetsområdet ligger inom det kommunala 
vattenskyddsområdet för Fotstads vattenverk. Sydväst om verksamhetsområdet ligger 
även vattenskyddsområde för Prästjordens vattenverk. Det finns nio brunnar i området 
för uttag av dricksvatten och med okänd användning enligt SGU:s brunnsarkiv. Uttag 
av grus kommer som lägst ske ner till nivå +40, vilket är ca 17 m över högsta 
förutsägbara grundvattennivå. 
Täkten ligger inom grundvattenförekomsten Halmstad. Närmsta ytvattenförekomst är 
Nissan, Slottsmöllan-Teglabäcken, som rinner cirka 1,5 km öster och syd från 
verksamhetsområdet.
De hårdgjorda ytorna vid anläggningens verkstad och spolhall avvattnas till en 
oljeavskiljare. Vattnet från oljeavskiljaren leds vidare till Trafikverkets dike vid 
Nissastigen, väg 26. 
Bolaget bedömer att vattnet i området inte kommer att påverkas vid ett eventuellt 
utsläpp. 

Utsläpp till luft
Bolaget bedömer verksamhetens bidrag till luftföroreningar som liten.
Verksamheten i täkten påverkar luften genom avgasutsläpp från arbetsredskap, den 
mobila maskinparken, interna transporter inom verksamhetsområdet och genom trafik 
till och från området samt asfaltverket. Luften kan även påverkas av damning från 
arbets- och transportytor samt upplag under torrperioder. Hela den mobila 
maskinparken kommer att drivas med dieselolja av miljöklass 1 eller HVO.
Sortering, krossning och transporter av grus kan medföra att damm kommer att spridas 
i verksamhetsområdet och till omgivningen runt omkring. Den förhärskande 
vindriktningen är enligt uppgifter från SMHI västlig-sydvästlig. Dammbekämpning av 
upplag, krossanläggning samt transport- och upplagsytor sker genom bevattning vid 
behov.
Asfaltverket ger upphov till stoft och lukt. Stoftet avskiljs effektivt i filter och återförs 
som råvara in i processen. Lukten från verket kan komma att uppfattas vid 
kringliggande bebyggelse vid ogynnsamma vindförhållanden. Lukten avtar med 
avstånd då de doftande ämnena späds av den omgivande luften. Asfaltverkets 
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rökgasrening har vid tidigare provtagning visat sig fungera väl och utsläppen av stoft 
har understigit 20 mg/Nm3.

Natur
Området runt täkten utgörs av både skog, öppen åkermark, och ett öppet eklandskap 
längre söderut. 
Flera nyckelbiotoper finns i landskapet runt täkten, men med minst 600 m avstånd till 
verksamhetsområdet. Även naturvärden och sumpskog har identifierats. Kommunala 
naturvårdsintressen har pekats ut söder och öster om täkten.
Den södra delen av täktens verksamhetsområde, nordost om Sperlingsholms gods, är 
utpekat som riksintresse för natur- och kulturvård. 
Öster om verksamhetsområdet finns ett större sammanhängande område med 
landskapsbildskydd.
Vid sökning i artdataportalen har 28 arter rapporterats inom eller i verksamhetens 
direkta närområde. Samtliga observationer är ovaliderade, men de ger en indikation 
om vad som kan finnas i området. 
Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen har identifierats.
Ett särskilt villkor har föreslagits för att skydda boplats för backsvalor. Under perioden 
1 maj – 15 september får sand inte avbanas eller tas ut om det riskerar att skada aktiva 
bohål för backsvala. 
Vid efterbehandling kommer åtgärder att vidtas för att gynna den biologiska 
mångfalden.

Geologi
Bergarterna i området utgörs av granitisk migmatitisk gnejs, med två större områden 
karterade som amfibolit, granatamfibolit, mafisk granulit och ekologit.
Täkten är belägen på en större isälvsavlagring som dominerar området. Avlagringen 
sträcker sig längs Nissan.
Klassningen av grusförekomstens naturvärde är klass 3: områden som från 
naturvårdssynpunkt har begränsat värde och som normalt bör kunna upplåtas för täkt.
Området har inga eller begränsade geovetenskapliga värden.

Friluftsliv
Ingen jakt kommer att bedrivas inom brytområdet enligt överenskommelse med 
markägaren. För den allmänhet som vistas i täktens närhet bedöms den planerade 
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verksamheten innebära måttlig påverkan på upplevelsen av rekreation och friluftsliv, 
framförallt i form av buller från verksamheten. 
Skyltar, stängsel eller annan varnande information om täkt sätts upp runt täkten för att 
varna allmänheten. Vidare sparas vegetation där så är möjligt för att minska den 
visuella upplevelsen av verksamheten från omgivningen. 
Efterbehandlingen av området syftar bland annat till att slänta av kanterna så att risk 
för fall inte längre föreligger.

Kultur
Inom det planerade utökade verksamhetsområdet finns sex nyligen påträffade 
fornlämningar. Gränsande till brytområdet finns även en tidigare känd gravhög. 
Arkeologiska lämningar ska hanteras i enlighet med kulturmiljölagen och dessa 
ärenden behandlas av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, diarienummer 431-855-17 och 
431-6614-17. 
Damningen från täkten bedöms inte påverka några skyddsvärda kulturmiljöer negativt. 
De omgivande kulturmiljövärdena i form av bebyggelse och spår av kulturlandskapets 
utveckling bedöms inte påverkas av utökningen av verksamheten. 
Om man upptäcker tidigare okända fornlämningar under arbetet i täkten, kommer 
arbetet att stoppas och länsstyrelsen kontaktas. 

Buller
Verksamheten ger upphov till buller i omgivningen. Den planerade verksamheten 
genererar buller i samband med avbaning, brytning, sortering, krossning, 
asfaltstillverkning och transporter. Bullerstörningarna har olika spridning till 
omgivningen beroende på bland annat vindriktningen och störningskällornas placering 
i förhållande till landskapets topografi. 
För att undersöka verksamhetens bullerpåverkan samt utreda möjligheten att kunna 
driva asfaltverk och krossanläggningen samtidigt nattetid (kl. 22-06) och ändå 
uppfylla verksamhetens riktvärde på ekvivalent ljudnivå 40 dBA vid närmaste bostad 
har bolaget låtit ÅF-ljud och vibration utföra bullerutredning.
I bullerutredningen beräknas bullerutbredningen från verksamheten för fyra olika fall. 
Det beräknade bullret från verksamheten vid full drift av krossar och asfaltverk är 46 
dBA vid närmsta bostad. Vid drift av enbart asfaltverket beräknas bullret vid närmsta 
bostad uppgå till 39 dBA. För att åstadkomma en bullerreduktion som möjliggör drift 
och innehållande av riktvärdena för kvällstid och nattetid krävs omfattande åtgärder, 
vilka inte bedömts kostnadseffektiva i förhållande till att driva asfaltverket utan 
krossar genom kallmatning. Eftersom råvaran till produktionen då består av redan 
krossat och färdigsiktat berg behöver dessa steg inte användas. Vid den undantagsvisa 
driften under kväll och natt kommer krossen inte att vara igång. 
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Inga närboende finns utmed in- och utfartsvägen till täkten.

Landskapsbild
Den planerade täktverksamheten innebär att landskapet i brytområdet kommer att 
förändras vartefter material schaktas bort. 
Det befintliga verksamhetsområdet för täkten ligger i ett större skogsområde och är 
insynsskyddat från omgivningen. 
Behovet av skyddsåtgärder för att förhindra påverkan och konsekvenser på 
landskapsbilden till följd av den planerade verksamheten bedöms i dagsläget som 
mycket begränsat. Vegetationen kommer att sparas där så är möjligt för att minska den 
visuella upplevelsen av verksamheten från omgivningen. 
Vid efterbehandlingen kommer hänsyn att tas till landskapsbilden och vegetation 
kommer att främjas och eventuellt planteras för att minska områdets påverkan på 
landskapsbilden. I områdets södra del finns sedan tidigare en vall vilken hindrar insyn. 

Avfall
Bolaget arbetar med att så långt som möjligt minska avfallsmängderna genom att 
källsortera det avfall som uppkommer och om möjligt lämna det vidare för 
återanvändning eller återvinning.
Farligt avfall sorteras i separata behållare som förvaras på sådant sätt att föroreningar 
inte kan nå omgivande mark och vatten.
Samtliga avfallsfraktioner hämtas och transporteras av godkänd transportör till 
godkända mottagare.
Asfaltsavfall återvinns och tillförs som råmaterial (ca 25 %). Denna asfalt består av en 
mix av uppfrästa asfaltsmassor och uppbrutna asfaltskakor. Krossning av asfaltsavfall 
kommer att ske av mobilt krossverk. Den krossade asfalten lagras på anläggningen. 
Ingen asfalt innehållande stenkolstjära och med halter över 70 ppm PAH mottas på 
anläggningen.

De allmänna hänsynsreglerna 
Lokaliseringsprincipen
Lokaliseringen har generellt de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva 
verksamheten med acceptabel påverkan på människors hälsa och miljön. Bolaget anser 
att det är att föredra att fortsätta brytningen i en befintlig täkt än att starta upp en ny 
täkt i ett hittills orört område.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen
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Bolagets avsikt med den förlängda etableringen är även fortsättningsvis att kunna 
utnyttja den geologiska resursen i området, då den är mycket lämplig till 
betongändamål. 
Samhällets behov av asfalt och betong styrs bland annat av utvecklingen i regionen 
avseende infrastrukturprojekt och nybyggnation. I området kring Halmstad, Laholm 
och Falkenberg har det totala årliga betongballastbehovet varierat mellan ca 300 000 
och 450 000 ton de senaste åren. Utifrån det stora behovet av nya bostäder kan denna 
mängd förväntas öka under de kommande tio åren. Mot bakgrund av detta anser 
bolaget att det finns ett behov av grus- och asfaltsprodukter från täkten. 
Gruset som tas ut i täkten används vid betongtillverkning. Jämfört med andra 
grustäkter är materialet väl lämpat med en övervägande andel fint material, vilket 
innebär att en mindre mängd naturgrus behöver brytas ut för att erhålla samma mängd 
betongballast av fraktioner mellan 0-8 mm. Vidare är gruset i täkten ur petrografisk 
synvinkel mycket lämpligt för betongtillverkning. Det anses som god hushållning med 
naturområden att tillåta uttag i ett område i anslutning till det befintliga täktområdet 
istället för att exploatera orörd natur. Även återvinningen av asfaltsmassor skapar god 
hushållning.

INKOMNA YTTRANDEN

Miljönämnden
Miljönämnden yrkar i första hand att Länsstyrelsen avvaktar att fatta beslut i ärendet till 
dess att revidering av föreskrifterna gällande Fotstads och Prästjordens vattenskydds-
områden skett. Detta eftersom de föreslagna nya föreskrifterna innebär stora 
inskränkningar för ansökta verksamheter. 

Miljönämnden yrkar i andra hand att tillstånd medges för täktverksamheten och asfalt-
produktionen under den tid som revidering av Fotstads och Prästjordens vattenskydds-
område pågår, under följande förutsättningar: 
a) att befintlig oljeavskiljares utlopp kontrolleras avseende utsläpp till mark och vatten, 
och att eventuell åtgärd av[seende] denna samordnas med tillsynsmyndigheten, samt 
b) att befintlig tankplats för diesel åtgärdas så att drivmedel ej kan nå mark eller vatten. 

Kommunstyrelsen Halmstads kommun
Kommunstyrelsen framförde redan 2007, i samband med prövning av tidigare 
gällande täkttillstånd, synpunkten att asfaltverket borde flyttas från Fotstad på grund 
av kommunens starka vattenskyddsintressen i området. Detta ställningstagande 
kvarstår och har fått ytterligare relevans genom nu framtaget förslag till reviderat 
vattenskyddsområde och nya föreskrifter för Prästjordens och Fotstads vattentäkter. 
Förslag till reviderat vattenskyddsområde innebär att förutsättningarna för 
täktverksamheten kommer att förändras. Vare sig område för utökad täktverksamhet 
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enligt ansökan eller asfaltverket, omfattas i dagsläget av gällande 
vattenskyddsföreskrifter. Endast mindre del av verksamhetsområdet för grustäkt ligger 
inom nu gällande vattenskyddsområde för Fotstads vattentäkt. Föreslagna reviderade 
vattenskyddsföreskrifterna innebär att hela verksamhetsområdet för grustäkten 
kommer att ligga inom vattenskyddsområdets sekundära skyddszon och 
asfaltsproduktionen hamnar inom föreslagen primär skyddszon. Området bedöms vara 
extremt sårbart, med hög genomsläpplighet och med låg motståndskraft mot 
eventuella föroreningar.

På grund av pågående arbete med revidering av vattenskyddsområdet och dess 
följdeffekter för den tänkta täktverksamheten yrkar Halmstads kommun att 
Länsstyrelsen, med stöd av 20 f § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, avvaktar med att fatta beslut i täktärendet till dess att revidering av 
föreskrifterna gällande Fotstads och Prästjordens vattenskyddsområden skett. 
Halmstads kommun gör bedömningen att kommunens behov av att säkerställa 
tillgången till kommunalt dricksvatten är av så stor vikt att nytt tillstånd till 
täktverksamhet inom Fotstads vattenskyddsområde inte bör ges. Det faktum att både 
täktverksamhet och asfaltverket kommer att bli förbjudna enligt förslagna 
vattenskyddsföreskrifter i det fall reviderat vattenskyddsområde går igenom enligt 
förslag, är enligt Halmstads kommun mycket tungt vägande argument för ett 
avstyrkande. 

Kommunen vill också upplysa om att Skanskas verksamhetsområde berör ett 
kommunikationsstråk för framtida järnvägsutbyggnad som finns utpekat i kommunens 
översiktsplan, Framtidsplan 2030-strategisk översiktsplan för Halmstads kommun 
(lagakraft 2015-01-05). I tillståndsansökan anges att efter avslutad täktverksamhet 
föreslås asfaltsverksamheten kvarstå och området omvandlas till industriområde. 
Anläggande av industriområde strider mot gällande översiktsplan då 
kommunikationsreservatet ska hållas fritt från bebyggelse och anläggningar som kan 
försvåra genomförandet av detta framtida kommunikationsstråk.

Laholmsbuktens VA
Laholmsbuktens VA framför i sitt yttrande att förvaltningen, på grund av pågående 
arbete med revidering av vattenskyddsområdet och dess följdeffekter för den tänkta 
täktverksamheten, anser att Länsstyrelsen ska avvakta med att fatta beslut i täktärendet 
till dess att revidering av vattenskyddsområde för Prästjorden och Fotstads 
vattenskyddsområde är klart. Laholmsbuktens VA planerar att inkomma med ansökan 
om vattenskyddsområde för fastställelse till länsstyrelsen under våren 2019. För 
närvarande hanteras samrådssvar från berörda sakägare där svarstiden löpte ut den 21 
november 2018. Inkomna synpunkter och länsstyrelsens remissrunda kan medföra 
förändringar av gränsdragning av skyddszoner och föreskrifter som idag inte går att 
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förutse. Fotstads vattentäkt utgör tillsammans med Prästjordens vattentäkt en av 
Halmstads kommuns viktigaste vattentäkter för att trygga dricksvattenförsörjningen 
för invånare och verksamheter i Halmstads kommun. Marken har hög 
genomsläpplighet och en låg motståndskraft mot eventuella föroreningar. En 
grundförutsättning för en väl fungerande samhällsutveckling är tillgång på 
dricksvatten av tillräcklig mängd och godkänd kvalitet. Kan det inte tillgodoses 
hindras Halmstads kommun att utvecklas i enlighet med Framtidsplan 2030.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår yttrande i rubricerat ärende.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har tagit del av handlingarna och finner att inga kända skogliga 
naturvärden berörs av verksamheten.
Sveriges Geologiska Undersökning
SGU anser att täktverksamhet kan vara möjlig på platsen. De grundliga utredningar av 
grundvattenförhållandena som gjorts visar att det ar möjligt med fortsatt verksamhet i 
täkten utan att det riskerar grundvattnets kvalitet i grundvattenförekomsten. Materialet 
i täkten utgörs även till största delen av sand, vilket innebär att det här är en lämplig 
lokalisering, även ur denna aspekt. 

Avseende möjligheter till ersättningsmaterial delar SGU till stor del bolagets 
resonemang kring möjligheterna att ta fram helkrossad ballast för betong. Det vill säga 
att det finns bergartstyper i området som lämpar sig väl för att producera helkrossad 
ballast för betong. Det är en omställningsprocess att gå över från naturgrus till 
helkrossad ballast för betong och det finns dessutom många olika typer av betong med 
olika krav på materialegenskaper. Den här omställningsprocessen från naturgrus till att 
använda krossat berg tar tid, vilket bolaget även framför. Här vill SGU framföra att 
den nuvarande lagstiftningen avseende täkt av naturgrus infördes 2009. Det betyder att 
bolaget har haft ett antal år på sig att göra en omställning från naturgrus till helkrossad 
ballast för betong och det i ett område där det finns lämplig bergråvara att tillgå. Det är 
därför förvånande att man inte kommit längre i omställningsprocessen. SGU förordar 
därför att, om tillstånd till täktverksamhet medges, att tillståndstiden inte överstiger 10 
år för att arbetet med omställning till helkrossad ballast för betong inte ska minska i 
intensitet.
Länsstyrelsen
Naturvård
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Vad gäller Naturvård håller Länsstyrelsen fast vid att förbud till att avbana eller ta ut 
sand under perioden 15 april till 15 september ska gälla. I företagets komplettering 
skrivs att inga fågelbon finns mellan 15 april och 1 maj och att det därför inte kommer 
uppstå några konsekvenser för sanduttag och avbaning. Backsvalor börjar söka bohål 
15 april och att man tidigare inte erfarit svalbo kan bero på störningar från 
verksamheten för svalorna. Uppföljning av efterbehandlingen bör ingå i 
kontrollprogrammet.

Kulturmiljö
Vad gäller kulturmiljö har Länsstyrelsen inga synpunkter vad gäller sakfrågan.
Förundersökning av påträffade fornlämningar är beslutad men ej genomförd (431-
6614-17). Den arkeologiska processen fortskrider parallellt.

Miljövård
Det är generellt bättre att utnyttja redan befintliga täkter, där det finns mer material att 
ta ut, än att öppna upp nya täkter. Skanskas täkt i Fotstad omfattas idag av gällande 
vattenskyddsföreskrifter. En del av verksamhetsområdet ligger idag inom sekundärt 
vattenskyddsområde. Arbetet med att ta fram nya reviderade vattenskyddsföreskrifter 
pågår, handlingar har ännu inte inkommit i ärendet. I föreslagna reviderade 
vattenskyddsföreskrifter innebär det att Skanskas täktverksamhet kommer att hamna 
inom
vattenskyddsområdets sekundära skyddszon och asfaltsverket inom primär skyddszon. 
I enlighet med den föreslagna nya vattenföreskriften anges att nyetablering av täkt inte 
är tillåten. Skanskas täkt är befintlig på platsen. I föreskriften anges att asfaltsverk inte 
är tillåtna inom sekundär och primär skyddszon. Att invänta denna prövning är 
orimligt eftersom ansökan ännu inte inkommit.

SÖKANDENS BEMÖTANDEN
Sökanden framför följande i sina bemötande av inkomna yttranden:
Sveriges Geologiska Undersökning 

Grundvatten 
Skanska noterar att SGU gör bedömningen att det är möjligt att bedriva en fortsatt 
täktverksamhet utan att riskera kvalitén i grundvattenförekomsten. 

Ersättningsmaterial 
Likt Skanska anser även SGU att platsen är lämplig för täkt av naturgrus då materialet 
till största del utgörs av sand. SGU är dock förvånad över att Skanska inte kommit 
längre i omställningsprocessen från naturgrus till helkrossad ballast. Anledningen till 
att detta arbete inte kommit längre i området kring Halmstad har fullt naturliga 
förklaringar. En omställning likt denna är så pass omfattande och komplicerad att den 
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till att börja med bedrivs på forskningsnivå. Området är brett och omfattar förutom 
geologiska aspekter även själva produktionstekniken och processen med att få fram 
lämpliga recept till själva betongtillverkningen. Vid omfattande industriella 
omställningar likt denna är det inte ovanligt att forskningen till att börja med bedrivs 
centralt med stöd från exempelvis branschorganisationer etc. Till att börja med utförs 
försök i mindre skala och vartefter resultat framkommer skalas försöken upp i allt 
större utsträckning för att till sist utföras i full skala. Att likställa lyckade 
fullskaleförsök med att det är ekonomiskt möjligt att ta fram och lyckas sälja en 
helkrossad betongballast går dock inte. Efter de inledande försöken med hkbb-
framställning, med flera aktörer från branschen, har därför Skanska bedrivit en egen 
vidareutveckling med att hitta lämpliga produktionsmetoder och betongrecept. Då det 
varken finns personella eller ekonomiska resurser att bedriva detta arbete i alla 
Skanskas täkter har fokus lagts i storstadsregionerna, där behovet av betong är som 
störst och där det råder brist på finfraktioner av naturgrus. I dessa områden är 
potentialen för att lyckas med omställningen som störst. Vartefter utvecklingsarbetet 
fortskrider inom dessa regioner kan sedan mer resurser flyttas över till andra delar av 
landet eller ligga till grund för arbetet med nylokalisering av bergtäkter där 
förutsättningarna och förhållanden lämpar sig för helkrossad betongballast. Inom 
Skanska påbörjades arbetet i Stockholms- och Göteborgsområdet, därefter har det 
utvidgats till bland annat Norrköping, Luleå, Trollhättan, Gävle m.fl. Idag tillverkas 
betong på flera av dessa orter med 70-80 % krossmaterial samtidigt som vissa typer av 
betong görs på helkrossat material. Målet är att i framtiden ersätta ytterligare 
naturmaterial med helkrossat så att andelen naturmaterial minskar ytterligare. 
Resultaten har uppnåtts i huvudsak utan att öka cementmängden, vilket är positivt ur 
klimatsynpunkt. Det är därför helt naturligt att omställningsprocessen inte kommit 
längre i regionen kring Halmstad. I likhet med SGU anser även Skanska att 
tillståndstiden inte behöver överstiga 10 år. 

Skogsstyrelsen 
I likhet med vad som angivits i ansökan anser även Skogsstyrelsen att det inte finns 
några skogliga naturvärden som berörs av verksamheten.
Halmstads kommun – Miljönämnden 
Miljönämndens förstahandsyrkande innebär att Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Hallands län ska avvakta med att fatta beslut i ärendet till dess ett 
beslut är fattat i ärendet rörande revidering av föreskrifterna för vattenskyddsområdet 
Prästjorden och Fotstad. Mot bakgrund av den omfattande utökningen av 
skyddszonerna som planeras och de konsekvenser detta kan få för berörda 
fastighetsägare är sannolikheten mycket stor att ett sådant beslut överklagas till mark- 
och miljödomstolen. Ett överklagande av beslut gällande reviderade 
vattenskyddsföreskrifter kommer ytterligare att fördröja tiden innan ett avgörande kan 
vinna laga kraft och miljöprövningsdelegationen kan fatta beslut i det aktuella av 
Skanska inlämnade täkttillståndsärendet. Att som miljönämnden yrkar, avvakta med 
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att fatta beslut i ärendet, kommer att skapa stor osäkerhet i hur lång tid det kommer att 
ta innan ett beslut över huvud taget kan meddelas angående Skanskas nu ansökta 
verksamhet. 

Innan länsstyrelsen kan överväga att fatta beslut i frågan om reviderade 
vattenskyddsföreskrifter måste det finnas registrerade inkomna handlingar hos 
myndigheten. Dessa handlingar behöver dessutom vara kompletta så att underlaget är 
tillräckligt bra att fatta ett beslut över. Därefter kan länsstyrelsen möjligtvis, som 
tidigast, överväga att fatta beslut i ett ärende som detta. Oftast krävs dock även att 
synpunkter ska inhämtas från övriga myndigheter och olika berörda parter t.ex. 
fastighetsägare och företag etc. innan ett beslut kan övervägas att fattas. Detta gäller 
särskilt för ärenden med en föreskriven ärendegång eller om kontroversiella frågor ska 
hanteras. Enligt uppgifter Skanska fått från Länsstyrelsen i Hallands län, 2019-01-29, 
finns inga registrerade ärenden angående varken samråd eller tillståndsansökningar 
vilket, enligt nämndes yrkande, då skulle innebära att det inte finns någon framtida 
gräns i tid för hur länge miljöprövningsdelegationen ska avvakta med att fatta beslut i 
ärendet. Skanska anser att en sådan situation inte kan anses vara rättssäker.
 
I tjänsteskrivelsen till miljönämndens föreliggande yttrande anges att verksamheten 
har ”vidtagit skyddsåtgärder mot utsläpp i den omfattning, och kanske till och med 
mer än, som kan förväntas inom område som inte är vattenskyddat eller känsligt på 
annat sätt” och därför yrkar miljöförvaltningen i andra hand att länsstyrelsen tillfälligt 
beviljar företaget tillstånd till den ansökta verksamheten. Detta visar att kommunen är 
väl medveten om att skyddsåtgärder redan vidtagits och även ansett att dessa varit 
tillräckliga för att skydda grundvattenresursen. I ansökan har Skanska sedan utöver 
dessa åtagit sig att utföra ytterligare skyddsåtgärder för att stärka skyddet än mer. I sitt 
andrahandsyrkande anger miljönämnden två förutsättningar för att de kan medge att ett 
tillstånd beviljas tillfälligt. Under förutsättning att tillstånd meddelas enligt de i 
ansökan angivna yrkandena åtar sig Skanska att vidta de av miljönämnden föreslagna 
åtgärderna: 
a) att befintlig oljeavskiljares utlopp kontrolleras avseende utsläpp till mark och 
vatten, och att eventuell åtgärd av denna samordnas med tillsynsmyndigheten, samt 
b) att befintlig tankplats för diesel åtgärdas så att drivmedel ej kan nå mark eller 
vatten. 

I och med de skyddsåtgärder som redan vidtagits och de som planeras om ett tillstånd 
meddelas har risken för en negativ påverkan på grundvattnet minskats avsevärt. SGU 
har som expertmyndighet för grundvattenfrågor gjort bedömningen att verksamheten 
kan fortsätta att bedrivas utan risk för kvalitén på grundvattnet. Att verksamheten 
skulle påverka kvantiteten har redan uteslutits då ingen bortledning av grundvatten 
kommer att ske eller någon brytning som påverkar storleken på grundvattenmagasinet. 
Verksamhet har bedrivits i området sedan 70-talet och en del av det ansökta 
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brytområdet har tidigare prövats och meddelats tillstånd till täkt. Det får därför anses 
vara klarlagt att verksamheten även tidigare har visats sig kunna bedrivas utan 
påverkan på grundvattnet. Med ytterligare vidtagna skyddsåtgärder, utöver de som 
redan utförts, får den ansökta verksamheten rimligtvis antas ha ännu mindre risk för 
någon negativ påverkan på det framtida grundvattenuttaget. Den betongtillverkare 
vilken Skanska tidigare levererat finmaterial till har numera vänt sig till andra 
leverantörer. Detta då Skanska inte längre kunnat garantera en långsiktig leverans av 
material. Som följd av detta har även arbetet med utvecklingen av hkbb i 
avsättningsområdet upphört. Eftersom finmaterialet i Sperlingsholm är av mycket hög 
kvalitet och det påbörjade utvecklingsarbetet med ersättningsmaterial visat positiva 
resultat finns stora möjligheter att återuppta samarbetet med betongleverantören om 
tillstånd till verksamheten medges. Enligt de uppgifter Skanska erhållit sker numera 
leveranserna av naturgrus dels från området kring Halmstad men även från en täkt i 
norra delen av Skåne med ett transportavstånd på ca 70 km enkel väg. En framtida 
materialförsörjning av området kring Halmstad kommer med dessa transportavstånd 
att resultera i ett mångdubbelt större utsläpp av växthusgaser jämfört med en lokal 
försörjning. Förutom frågan om att begränsa klimatpåverkan genom minskade 
transporter vid avvägningen mellan samhällets behov av materialförsörjning och 
behovet av att skydda dricksvattenförsörjningen måste även en bedömning göras av 
naturgruset ur ett hushållningsperspektiv för den geologiska resursen. Om den ansökta 
verksamheten inte meddelas tillstånd innebär detta att motsvarande mängd finmaterial 
kommer att behöva brytas ut från andra naturgrusfyndigheter i avsättningsområdet 
kring Halmstad, såvida inte leveranserna från täkter längre bort fortsätter. I och med 
att täkten i Sperlingsholm har så hög andel finmaterial, jämfört med merparten av 
övriga täkter i området, innebär det att en större mängd material kommer att behöva 
tas ut ur andra fyndigheter för att få fram motsvarande mängd.
Laholmsbuktens VA 
I tjänsteskrivelsen till yttrandet från Laholmsbuktens VA anges att det i deras tidigare 
yttrande framförts att det ”saknas uppgifter som stärker att utökning av 
täktverksamheten inte väsentligt bedöms skada grundvattnets kvalitet eller kvantitet.” 
Skanska kommer att bedriva verksamheten på samma vis som tidigare. Vidare visar 
den provtagning av grundvatten som skett inom ramen för kontrollprogrammet att 
verksamheten inte har påverkat grundvattenkvalitén negativt. Mot bakgrund av detta 
samt vad som angetts ovan finns alltså inget i verksamheten som väsentligt kommer 
att skada grundvattnets framtida kvalitet eller kvantitet sett som en lokal/regional 
grundvattenresurs. Att då påstå att det inte är visat att en utökning av verksamheten 
inte väsentligt bedöms skada grundvattnet är felaktigt. 
LBVA anger vidare att vattentäkten Fotstad tillsammans med Prästjorden utgör en av 
LBVAs viktigaste vattentäkter och är en grundförutsättning för att trygga 
dricksvattenförsörjningen. Skanskas ansökta verksamhet i Sperlingsholm ligger 
uppströms/norr om vattentäkten Fotstad. I rapporten som ligger till grund för LBVAs 
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förslag till revidering av vattenskyddsområde, ”Prästjorden och Fotstads vattentäkter 
- Förslag till reviderat vattenskyddsområde”1, daterad 2018-04-20, framgår att det är i 
Fotstads tillrinningsområde som Skanskas planerade verksamhet är belägen. Detta 
även om gränsen mellan de båda vattentäkterna är något osäker. Täkten ligger således 
inte i Prästjordens tillrinningsområde. I rapporten framgår att de största vattentäkterna 
i kommunen i fallande ordning är Sennandalen, Galgberget, Eldsbergaåsen och 
Prästjorden. Under 2017 hade vattentäkten med störst kapacitet, Sennandalen, ett uttag 
148 l/s, medan Prästjorden hade 45 l/s. Vattentäkten i Fotstad hade samma år en 
kapacitet på 8 l/s. Det framgår även att vattendomen reglerar uttaget till max 8 l/s som 
medeltal under året och 12 l/s som maximalt uttag. Att med dessa förutsättningar ange 
att Fotstad tillsammans med Prästjorden utgör en av de viktigaste vattentäkterna är 
missledande då det tydligt framgår att Prästjordens vattentäkt har den övervägande 
största betydelsen av de två. Sett till kapaciteten för alla vattentäkter i kommunen står 
Prästjorden för 12 % medan Fotstad endast står för 2 % av den totala produktionen. 
Vid beräkningen av storleken på den primära zonen för Fotstads vattentäkt har 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell använts vilket gett ett skyddsavstånd på ca 800 
meter från vattentäktens brunn, Figur 1. Utan vidare motivering, än att Skanskas 
verksamhet utgör en betydande risk, har zonen utökats norrut till som längst 1150 
meter från uttagsbrunnen. På detta vis inkluderas större delen av Skanskas södra 
verksamhetsområde i den primära zonen. Motsvarande beräkningar av utbredningen 
av den sekundära zonen mot norr visar på ett avstånd på 1000 meter. Även här har 
skyddszonen utökats för att inkludera hela den ansökta täktverksamheten, i detta fall 
ända upp till 2300 meter från uttagsbrunnen. Den enda motivering som nämns för att 
utöka skyddszonerna är att ett läckage av exempelvis bränsle kan påverka vattentäkten 
men det framgår inte hur bedömningen gjorts för att komma fram till att denna risk är 
betydande. Vidare har heller ingen hänsyn tagits till de skyddsåtgärder som vidtagits 
eller planeras vidtas. Som jämförelse kan nämnas att risken för att en olycka ska ske 
på väg 26, med efterföljande läckage av drivmedel har beräknats inträffa en gång på 
60 år. Detta enligt uppgifter från Sweco vilka finns angivna i avsnitt 10.5 i LBVAs 
förslag till reviderade skyddsföreskrifter. Med hänsyn till att den trafik som sker inom 
verksamhetsområdet endast utgör en bråkdel av den som sker på väg 26 samt att 
hastigheten är begränsad till 30 km/h inom det ansökta verksamhetsområdet, kan 
förstås att risken för ett läckage är betydligt mycket lägre än den på den intilliggande 
väg 26. Skanska anser att den riskbedömning som LBVA gjort av verksamheten 
utförts utan beaktande av verkliga risker och genomförda eller planerade 
riskreduceringar. Bedömningen tycks istället baseras på en generell syn på asfalt- och 
täktverksamhet. Mot bakgrund av vad som anges ovan ifrågasätter Skanska den 
ytterligare utökningen av skyddszonerna.
Halmstads kommun – Kommunstyrelsen 
Utöver vad miljönämnden och LBVA redan framfört i sina yttranden påpekar 
kommunstyrelsen att Skanskas verksamhetsområde berör ett kommunikationsstråk för 
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framtida järnvägsutbyggnad. Detta har redogjorts för tidigare, både i ansökans MKB 
samt i kompletterande handlingar. Skanska har inga planer på att efter en avslutad 
verksamhet uppföra någon bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra 
genomförandet av ett framtida kommunikationsstråk.
Länsstyrelsen
Skanska har tagit del av Länsstyrelsens yttrande i ärende 551-8131-17 daterat 8 
februari 2019 och noterar att Länsstyrelsen inte ser något hinder mot att 
handläggningen av ärendet ska kunna fortgå. 

I enlighet med Länsstyrelsens åsikt föreslår Skanska en justering av villkorsförslag nr 
12 gällande backsvalor enligt följande, där text i fetstil ersätter genomstruken text: 
12. Under perioden 1 maj 15 april – 15 september får sand inte avbanas eller tas ut 
om det riskerar att skada aktiva bohål för backsvala. 
Enstaka individer av backsvalor som före 1 maj söker boplats kan förekomma och 
Skanska kan därför acceptera en justerad villkorsskrivning enligt Länsstyrelsens 
förslag till datum. Oavsett villkorsskrivning är det inte tillåtet att förstöra boplatser för 
backsvalor enligt artskyddsförordningen. 

Täkten är en förutsättning för backsvalornas boendemiljö och då de finns etablerade 
både i denna och många andra täkter med pågående verksamhet kan inte verksamheten 
i sig anses störande. Skanska vill tydliggöra att verksamhet i täkten även kommer att 
bedrivas under perioden 15 april-15 september, inget uttag av sand eller avbaning görs 
dock i slänter där boplatser finns. Då verksamheten inte stör svalorna, så länge bona ej 
förstörs, kan det inte anses vara skäligt att verksamhet inte får bedrivas under 
perioden. 

I övrigt noterar Skanska att Länsstyrelsen anser att verksamheten är befintlig på 
platsen och inte utgör någon nyetablering.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN
Vattenskyddsområdet och delegationens prövning
I 20 f § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges 
följande.
Om länsstyrelsen överväger att meddela föreskrifter om skydd för grundvattnet enligt 7 kap. 
22 § miljöbalken för ett område som avses med en ansökan om tillstånd till täkt enligt denna 
förordning, får frågan om tillstånd prövas först när frågan om skyddet för grundvattnet har 
avgjorts. Länsstyrelsen får dock pröva frågan om tillstånd omedelbart, om det finns särskilda 
skäl.
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Eftersom det ännu inte kommit in någon ansökan om förändringar av 
vattenskyddsområdet för Fotstads och Prästjordens vattentäkter, kan det ifrågasättas 
om nämnda bestämmelse överhuvudtaget är tillämplig i detta ärende. Eftersom 
Halmstads kommunstyrelse och miljönämnd samt Laholmsbuktens VA gjort gällande 
att miljöprövningsdelegationen bör invänta prövningen av det reviderade 
vattenskyddsområdet innan den slutför prövningen av Skanskas tillståndsansökan, vill 
delegationen ändå uttala att den bedömer att det finns särskilda skäl att besluta i 
tillståndsärendet utan att invänta prövningen av vattenskyddsområdet. Dessa skäl är 
följande.

- Täktverksamheten och asfaltproduktionen har bedrivits under lång tid och det 
har inte framkommit att verksamheten medfört några negativa konsekvenser 
för dricksvattnet.

- Täktverksamheten som sådan förefaller inte stå i konflikt med föreslagna 
vattenskyddsföreskrifter (förslag till reviderat vattenskyddsområde 2018-04-
20, 7 §).

- Produktionen och återvinningen av asfalt förefaller däremot komma i konflikt 
med föreslagna vattenskyddsföreskrifter (förslag till reviderat 
vattenskyddsområde 2018-04-20, 4 och 6 §§), men de vattenskyddsföreskrifter 
som senare beslutas kommer att ”bryta igenom” det tillstånd som delegationen 
nu meddelar (se 24 kap. 1 § MB). Längre gående krav enligt 
vattenskyddsföreskrifterna kommer m. a. o. att gälla för Skanskas verksamhet 
även om tillstånd enligt 9 kap. MB nu meddelas.

- Täktverksamheten och asfaltproduktionen förenas nu med sådana villkor att 
verksamheten bedöms vara förenlig med kraven i 9 kap. 6 f § MB (se särskild 
motivering nedan). Miljönämndens krav på särskilda villkor tillgodoses också.

- Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har inte något att erinra mot ansökt 
verksamhet.

Delegationen kan tillägga att frågor om eventuella ersättningsanspråk på grund av 
framtida vattenskyddsföreskrifter prövas i särskild ordning (se 31 kap. 4 § MB).

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och 
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken 
och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Miljöprövningsdelegationen finner att 
inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller kraven 
och kan godkännas.

Lokalisering och tillåtlighet
Planförhållanden
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Enligt 2 kap 6 § MB får tillstånd inte meddelas i strid med gällande detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Den verksamhet som avses i tillståndet strider inte mot 
gällande detaljplan/områdesbestämmelser för området dit verksamheten ska 
lokaliseras. 
Verksamhetsområdet omfattas inte av detaljplan eller någon av de fördjupade 
översiktsplaner som gjorts.
För området gäller Halmstads kommuns Framtidsplan 2030. Verksamhetsområdet 
omfattas inte av detaljplan. Markanvändningen i verksamhetsområdet är i 
översiktsplanen markerad som skog och odlad mark och är dessutom ett 
kommunikationsstråk för eventuell framtida järnvägsutbyggnad. Området ligger inom 
sekundärt skyddsområde för vattentäkt. 
Närmaste hus ligger ca 30 m söder om det sydöstra verksamhetsområdet och 350 m 
öster om brytningsområdet. Närmaste verksamhetslokal ligger ca 50 meter från 
verksamhetsområdet och 120 meter från brytningsområdet. Inom 1 km från 
verksamhetsområdet finns närmare 45 fastigheter med bostadshus i alla riktningar från 
verksamhetsområdet samt tre större verksamhetslokaler väster om 
verksamhetsområdet.

9 kap 6 f § miljöbalken
Enligt 9 kap 6 f § MB får en täkt inte komma till stånd om det med hänsyn till det 
avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda 
ett annat material, om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller 
framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad 
vattenförsörjning, eller om naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller 
kulturmiljö.
Täktverksamheten ligger delvis inom Prästjordens och Fotstads vattenskyddsområde. I 
den del som ligger inom vattenskyddsområdet idag sker ingen verksamhet. 
Miljöprövningsdelegationen anser att det är visat att sandtäktens påverkan på 
vattenförekomsten är marginell och att den inte innebär försämrad vattenförsörjning. 
SGU:s anser generellt att naturgrus inte ska utgöra en väsentlig del av en framtida, 
hållbar materialförsörjning, utan att det är krossat berg som ska vara den 
huvudsakliga resursen till ballast. Naturgrus ska användas till särskilda ändamål 
där krossat berg inte kan användas eller om det inte finns lämplig bergråvara att 
tillgå. Miljöprövningsdelegationen delar SGU:s åsikt att naturgrus ska ersättas 
med krossat berg om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. 
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Bolaget framför i sin ansökan att täkten i Sperlingsholm har stor betydelse för 
betongtillverkning under övergångsperioden innan helkrossad betong ballast kan 
ersätta naturgruset. Delegationen finner inte skäl att ifrågasätta denna bedömning.
Innan det norra täktområdet kan tas i anspråk måste de sex påträffade fornlämningarna 
utredas i enlighet med kulturmiljölagen.
Miljöprövningsdelegationen bedömer sammantaget att verksamheten inte strider mot 
bestämmelserna i 9 kap 6 f § miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte kommer att bidra till 
att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Miljömål
De miljömål som berörs av verksamheten och som verksamhetsutövaren kan påverka 
är Begränsad klimatpåverkan vad gäller transporterna, Giftfri miljö vad gäller utsläpp 
från maskinerna vid olycka, Frisk Luft vad gäller utsläpp från arbetsfordon och utsläpp 
av stoft från asfaltverket, God bebyggd miljö vad gäller återvinning av asfalt, Ett rikt 
växt och djurliv vad gäller bildande av en ny biotop i området. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den ansökta verksamheten inte motverkar 
miljömålen.
Vatten
Närmsta ytvattenförekomst ligger på ett avstånd av 1,5 km från verksamheten. Det 
finns ingen utströmning av grundvatten inom verksamhetsområdet och det är god 
marginal mellan brytningsnivån på + 40 m och den förmodade högsta grundvattenytan 
på + 23 m. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamhetsutövaren åtagit sig de 
skyddsåtgärder som kan krävas enligt miljöbalkens regler för att inte påverka grund- 
eller ytvatten i området.
Luft
Verksamheten i täkten påverkar luften genom avgasutsläpp från arbetsredskap, den 
mobila maskinparken, interna transporter inom verksamhetsområdet och genom trafik 
till och från området samt asfaltverket. 
Sortering, krossning och transporter av grus kan medföra att damm kommer att spridas 
i verksamhetsområdet och till omgivningen runt omkring. Asfaltverket ger upphov till 
stoft och lukt.
Delegationen bedömer att luftutsläppen är godtagbara med föreskrivna villkor. 
Buller 
Verksamheten ger upphov till buller i omgivningen. Det beräknade bullret från 
verksamheten vid full drift av krossar och asfaltverk är 46 dBA vid närmsta bostad. 
Vid drift av enbart asfaltverket beräknas bullret vid närmsta bostad uppgå till 39 dBA. 

Page 33 of 39



LÄNSSTYRELSEN BESLUT 34(38)

2019-03-13 551-8131-17 
1380-20-011-B

Det innebär att all verksamhet kan bedrivas under dagtid, men att verksamheten måste 
begränsas under kvällar och nätter.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att bullernivåerna, med föreskrivna villkor och 
bolagets åtaganden, kan godtas.
Frågorna rörande fornlämningar prövas i Länsstyrelsens ärenden 431-855-17 och 431-
6614-17.

Motivering av villkor
Allmänna villkoret
Bolaget bör åläggas att följa de åtaganden som gjorts i ansökan och under ärendets 
handläggning och som inte kan kopplas till ett specifikt villkor.
Gränsmarkeringar, brytområde m.m.
Gränsmarkeringar bör sättas ut i syfte att underlätta egenkontrollen och för att kunna 
visa innehållande av beslutad gräns för brytnings- och verksamhetsområdet. 
Naturmiljö och hushållning med naturresurser
Det uttagna materialet bör användas till kvalificerade ändamål och endast när 
ersättningsmaterial saknas.
För att skydda backsvalans aktiva bohål begränsas bolagets uttag av material.
Träd och buskar bör behållas för skydd mot insyn i täkten. Upplag av täktmaterial bör 
placeras och utformas så att dessa inte exponeras i landskapet.

Arbetstider
Utgångspunkten bör vara att verksamheten med hänvisning till de ingående 
momentens, inklusive transporternas, benägenhet att ge upphov till olika typer av 
störningar, i första hand ska bedrivas dagtid. 
Buller
Ljudemissioner från verksamheten bör begränsas och kontrolleras i enlighet med 
praxis. Kontroll av att föreskrivna ljudnivåer innehålls bör ske i början av tillståndstid-
en och därefter med sådan frekvens att tillståndshavaren i tillräcklig utsträckning håller 
sig uppdaterad och kan visa att nivåerna innehålls.
Utsläpp till luft och vatten
Verksamheten kan medföra damning från planer, upplag, transportvägar, 
sorteringsverk samt även vid uttransporter av material. För att inte damningsproblem 
ska uppstå kan det finnas behov av att vidta skyddsåtgärder, i första hand bevattning. 
Petroleumprodukter/avfall
Miljöprövningsdelegationen anser att kemikalier och avfall ska förvaras på ett sådant 
sätt att risken för föroreningar av mark och vatten minimeras. Hantering av kemikalier 
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och flytande avfall bör också ske på täta ytor med möjlighet att omhänderta spill innan 
detta når omgivningen.
Normalt krav för farligt avfall är att det ska förvaras på tätt underlag, under tak, i väl 
ventilerade utrymmen och på ett sådant sätt att inte allmänheten kan komma åt det. 
Varje kärl med farligt avfall ska vara märkt med innehållet.
Inom verksamhetsområdet bör hydrauloljor som uppfyller kraven i svensk standard 
(SS1554 34) användas i maskiner.
Enligt 22 kap. 25 a § miljöbalken, ska ett tillstånd att återvinna eller lagra avfall alltid 
innehålla en förteckning över: 

 de kategorier av avfall och den totala mängd avfall som får lagras och 
återvinnas

 uppgift om den metod för att lagra eller återvinna avfall som ska tillämpas, och 
 de villkor som behövs i fråga om åtgärder för att övervaka och kontrollera att 

de skyldigheter som gäller för verksamheten uppfylls.

Ovanstående framgår av bilaga 1.
Efterbehandling
Vid efterbehandling är det särskilt viktigt att gynna den biologiska mångfalden i 
området. Efterbehandlingsåtgärder bör planeras och utföras kontinuerligt under 
tillståndstiden som en naturlig del av täktverksamheten. Efterbehandlingen bör 
avslutas inom tillståndstiden.
Efterbehandlingen bör ske på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.
Täktområdet bör anläggas med varierande lutningar med anpassning till 
omgivande terräng samt i övrigt utföras så att den biologiska mångfalden gynnas. 
Detta innebär att solbelysta branter, skärningar och slänter i grustäkten mot söder 
och väster sparas för att gynna biotoper för sandlevande arter. Minsta möjliga 
mängd avbaningsmassor ska återföras till området. 
 
Kontrollprogram
Föreskrivna villkor bör kontrolleras genom ett för ändamålet upprättat 
kontrollprogram.
Ekonomisk säkerhet
Det huvudsakliga syftet med den ekonomiska säkerheten är att täcka kostnaderna för 
efterbehandling och återställningsåtgärder ifall verksamheten skulle behöva avslutas i 
förtid på grund av konkurs eller dylikt, samt för att kostnaden inte ska belasta 
samhället genom allmänna medel. 
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Bolaget bedömer att det är ändamålsenligt att behålla den säkerhet som redan ställts 
för befintlig täkt om 3 miljoner kronor. Miljöprövningsdelegationen bedömer att 
säkerheten är tillräcklig.  
Delegation
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår i yttrande att befintlig oljeavskiljares utlopp 
kontrolleras avseende utsläpp till mark och vatten, och att ett eventuellt åtgärdande av 
denna samordnas med tillsynsmyndigheten, samt att befintlig tankplats för diesel 
åtgärdas så att drivmedel inte kan nå mark eller vatten. 

Miljöprövningsdelegationen föreskriver nu villkor för skydd för grundvattnet och 
bolaget har åtagit sig att anlägga en tät damm för uppsamling av dagvatten från ytan 
kring asfaltverket. I övrigt bör tillsynsmyndigheten ges möjlighet att föreskriva de 
ytterligare villkor som framgår av beslutet.  

Verkställighetsförordnande
När det finns skäl till det får Miljöprövningsdelegationen förordna att tillstånd till en 
verksamhet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft. Eftersom det här 
är fråga om en befintlig verksamhet och riskerna för försämrad grundvattenbildning 
och grundvattenkvalitet bedöms som acceptabla enligt miljöbalkens regler med 
föreskrivna försiktighetsmått och bolagets åtaganden, bör verkställighetsförordnande 
meddelas.

Sammanfattning
Genom de åtaganden som sökanden gjort och de försiktighetsmått som föreskrivs i 
villkoren till detta beslut finner miljöprövningsdelegationen att hinder inte föreligger 
enligt miljöbalkens hänsyns- och tillåtlighetsregler mot att meddela sökanden tillstånd 
till den verksamhet som avses bedrivas.

Beslut i detta ärende har fattats i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation av 
chefsjurist Peter Jupén, ordförande, och Henrik Frindberg, miljösakkunnig. 
Miljöhandläggare Therese Stigsson har varit föredragande, men inte deltagit i beslutet.

Peter Jupén Henrik Frindberg

Therese Stigsson
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga
1. Avfallsslag som får hanteras på anläggningen, samt mängder och metoder
2. Koordinater för verksamhets- och brytningsområde och ritning över verksamhets- 

och brytningsområde

Kopia
Naturvårdsverket; registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten; havochvatten@havochvatten.se
Miljönämnden i Halmstads kommun; miljonamnden@halmstad.se
Aktförvararen på miljöförvaltningen i Halmstads kommun; 
miljoforvaltningen@halmstad.se
Skatteverket i Söderhamn; fastighetstaxering.soderhamn@skatteverket.se
Halmstads kommun, kommunstyrelsen@halmstad.se     
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se, halmstad@trafikverket.se
Sveriges Geologiska Undersökning, sgu@sgu.se
Lantmäterimyndigheten, kundcenter@lm.se
Skanska Industrial Solutions AB, Marknadsfunktionen, Kämpevägen 32, 553 02  
JÖNKÖPING
Sperlingholms Gods AB, Sperlingholm, 305 92  HOLM
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Laholmsbuktens VA, lbva.diarium@halmstad.se 

Bilaga 1

Avfallslag Maximal mängd per år Metod
17 03 02 Andra bitumenblandningar än 
de som anges i 170301

30 000 ton Krossning
Tillförs sedan som råmaterial till 
producerad asfalt
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Kartbilaga 2 - dnr 551-8131-17 
*
Datum: 2019-03-13

ID E N
V1 371271 6289348
V2 371516 6289185
V3 371484 6288961
V4 371523 6288913
V5 371490 6288777
V6 371512 6288767
V7 371476 6288640
V8 371473 6288581
V9 371623 6288344
V10 371650 6288264
V11 371602 6288205
V12 371591 6288318
V13 371404 6288544
V14 371171 6288482
V15 371129 6288617
V16 371132 6288827
V17 370971 6288889
V18 371069 6289215
V19 371957 6288353
V20 372339 6288106
V21 372337 6288084
V22 372274 6288030

ID E N
V23 372117 6287866
V24 372072 6287819
V25 371998 6287736
V26 371968 6287715
V27 371938 6287701
V28 371898 6287694
V29 371863 6287707
V30 371866 6287731
V31 371932 6287749
V32 371976 6287775
V33 372024 6287842
V34 371636 6288021
V35 371675 6288068
V36 371702 6288104
V37 371709 6288120
V38 371724 6288156
V39 371729 6288168
V40 371736 6288186
V41 371748 6288212
V42 371795 6288283
V43 371824 6288324
SWEREF99 TM 

ID E N
B1 371280 6289320
B2 371500 6289175
B3 371452 6288813
B4 371217 6288768
B5 371198 6288524
B6 371171 6288514
B7 371140 6288632
B8 371146 6288834
B9 371008 6288885
B10 371108 6289206
SWEREF99 TM 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/

