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 I 

Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som genomförts vid Luleå tekniska univer-
sitet. Examensarbetet har utförts på uppdrag av MECAD AB under hösten 2006 och är det 
avslutande momentet vid civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnadsteknik med inriktning 
mot Samhällsbyggnad. Syftet med arbetet har dels varit att utforma ansökningshandlingar till 
en bergstäkt i Luleå kommun med tillhörande inmätningar, MKB, ritningar mm och dels att 
skapa en skrift som förklarar och belyser tillståndsprocessens alla delar. 
 
Det är många personer som har hjälpt mig att framställa detta examensarbete och jag vill där-
för börja med att tacka alla på MECAD som har hjälpt mig under hela arbetets gång. Jag vill 
rikta ett speciellt stort tack till mina handledare på MECAD, Magnus Hedlund, Peder Johans-
son och Anders Göransson samt min handledare och examinator på Luleå tekniska universitet 
Martin Lindmark som har varit oumbärliga i detta arbete. Jag vill även tacka Olof Bergström 
på Nitro Consult, Jan Hellström på Väglaboratoriet som hjälpt mig med vissa avsnitt i arbetet 
samt de täkthandläggare på länsstyrelsen som tagit sig tid att svara på min enkät. 
 
När det gäller rapportens utformning vill jag tacka alla som tagit sig tid att läsa igenom den, i 
synnerhet opponenten Peter Lund, som kommit med värdefulla synpunkter och kommentarer. 
 
Piteå den 19 juni 2007  
 
 
 
Lars Hannu 
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Sammanfattning 
Grunden till vårt moderna samhälle är bokstavligen sand, grus, sten och berg.  Betongen och 
cementen som våra hus byggs av samt de massor som används för att skapa både bärlager och 
slitlager i våra vägar kommer till största del från de produkter som bryts i täkter. Många män-
niskor förutsätter att material till byggnationer finns och reflekterar aldrig över var materialet 
kommer ifrån och vilka processer och potentiella miljöstörningar som uppkommer i och med 
den brytning som hjälper till att utveckla vårt samhälle. 
 
Det här examensarbetet grundar sig i att skapa ansökningshandlingar till täktverksamhet i 
Rutvik, Luleå Kommun. I det ingår att skapa en täktplan med ritningar före, under och efter 
avslutad verksamhet. Ansökningshandlingarna skall i det här fallet även innehålla en miljö-
konsekvensbeskrivning. För att skapa ansökningshandlingarna har en litteraturstudie genom-
förts, en okulär besiktning har genomförts och i samband med besiktningen användes också 
ett precisionsverktyg för inmätning av täkten i det nationella koordinatsystemet. Inmätningen 
användes till att skapa täktritningar i Autodesk Land Desktop 2005. En del i arbetet bestod i 
att producera en enkät som skickades till alla Sveriges län med syfte att hitta skillnader och 
likheter mellan länen vad avser synsättet på hanteringen av täktansökningar. 
 
Ansökningsprocessen kan delas in i tre etapper och totalt 16 steg. Ansökningsprocessen inleds 
med en samrådsprocess där verksamhetsutövaren, myndigheter, föreningar, intressegrupper, 
organisationer och allmänheten får ge sin syn på den tilltänka verksamheten. Nästa etapp i 
ansökningsprocessen är att skapa de ansökningshandlingar och den miljökonsekvensbeskriv-
ning som skall ligga till grund när länsstyrelsen beslutar om den tilltänkta verksamhetens till-
låtelse. Tredje etappen är den handläggning som sker på länsstyrelsen med eventuell kom-
pletteringsremiss, inhämtning av yttrande från berörda, beslut, eventuell behandling av över-
klagande mm. 
 
I ansökningshandlingarna ska det även ingå ett avsnitt om hur området ska behandlas efter det 
att brytningen är avklarad. Av den anledningen bestämdes att ett kortare kapitel i arbetet 
skulle behandla just efterbehandlingen av täkter. I kapitlet om efterbehandling beskrivs kort-
fattat om vad som är viktigt att tänka på vid efterbehandlingen, vad som kan vara framtida 
markanvändningen, hur slänter bör utformas, vad successiv efterbehandling är, hur avba-
ningsmassor kan återanvändas samt vad som är viktigt vid vegetationsetablering. 
 
Enkäten i arbetet består av 22 stycken frågor med varierande komplexitet. Utrymme har getts 
för enkla frågor om produktionsmängder, antal täkter, vilka krav som ställs på ritningar, MKB 
och ansökan. De flesta frågorna är dock av diskuterande karaktär, dvs. frågor som kräver mo-
tiveringar med intentionen att hitta olikheter och överensstämmelser i synsätten hos länen och 
täkthandläggarna. Det som kan sägas om enkäten är att svaren på enskilda frågor oftast består 
i några alternativa betraktelsesätt, där täkthandläggarna gruppvis är överrens medan andra 
täkthandläggargrupper har ett helt annat synsätt på frågan. 
 
Arbetet avslutades med att reflektera över ansökningsprocessen som sådan, samrådens bety-
delse för skapande av tillförlitliga och grundliga handlingar. I den avslutande delen behandla-
des också gränsdragningsproblematiken med betydande miljöpåverkan, att husbehovstäkter 
kan ha betydande miljöpåverkan men ändå vara undantagen från den normala ansökningspro-
cessen. Samrådets betydelse för kompletta ansökningshandlingar och därmed begränsad mil-
jöpåverkan från ev. täktverksamhet behandlades också i det avslutande kapitlet. 
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Abstract 
The foundation to our modern society is literally concrete, grits, stone and rocks. The concrete 
and the cement that our houses are built of and the masses that are used in order to create our 
roads comes mainly from the products that are produced in pits. Most people assume that 
materials to construction works always are available. People never reflect over where each 
material comes from and which processes and potential environment disturbances that arise 
with the production in pits. Processes that helps developing our society. 
 
This master thesis bases in creating application documents to a pit in Rutvik, Luleå munici-
pality. Included in the work are to create a pitplan with blueprints before, during and after 
completed activity. In the application documents will in this case also contain an environ-
mental impact assessment. In order to create the application documents a literature study has 
been implemented. An ocular inspection of the site has been made. At the same time as the 
ocular inspection the pit was measured in order to create the blueprints. A part of the work 
was producing a questionnaire that was sent to all Sweden's counties with aim to find differ-
ences and resemblances between the counties. 
 
The application process can be divided in three phases and total 16 stages. The application 
process is initiated with a consultation process where authorities, associations, lobbies, or-
ganisations and the general public give its opinion on the activity. Next phase in the applica-
tion process is to create the application documents and the environmental impact assessment 
that the county board will base there decision on. The third phase is the processing that takes 
place on the county board with possible completion expressing from concerned, decisions, 
possible treatment of appealing against and so fort.  
 
In the application documents, it shall also be included a section about how the area will be 
treated after that the production is over. In the chapter about aftercare it is briefly described 
about what is important to intend with the aftercare, what can be the future land use, how 
slopes should be created and formed, what gradual aftercare is and so on. 
 
The questionnaire in this work consists of 22 questions with varying complexity. Space has 
been given for simple questions about production quantities, number of pits, which require-
ments that are set on blueprints, EIA and application. Most questions are however of discuss-
ing nature, questions that require justifications with the intention to find differences and 
similarities between counties and executing officers.  
 
The work was finished with reflecting over the application process, the consultations' impor-
tance for creating of reliable and thorough documents. In the final part of the work it was also 
described the problem with boundary issues with the significant environmental impact that 
pits for household purpose can have significant environmental impact but nevertheless to be 
exceptions from the normal application process. 
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1 Inledning 

1.1 Rapportens disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 

I första kapitlet beskrivs bakgrunden till projektet. Bakgrunden innefattar en 
kortfattad beskrivning om den aktuella täkten, definitionen på täktverksamhet, 
hur täkter hanteras lagstiftningsmässigt samt vilka dokument som skall ingå i en 
tillståndsansökan. I inledningen förklaras även syftet med arbetet utifrån olika 
perspektiv, vilka avgränsningar som gjorts, dispositionen på arbetet och vilka 
förkortningar som förekommer. 

   
Kapitel 2  Material och metoder 

Andra kapitlet behandlar kortfattat de material och metoder som använts under 
arbetets gång. Kapitlet avslutas med en avdelning om riskbedömningar, dvs. 
vilka risker som kan antas uppstå initialt samt under arbetets gång. 

   
Kapitel 3 Ansökningsprocessen   

Kapitlet redogör för de etapper och steg som ansökningsprocessen kan delas in i, 
från det att idén om täkten uppkommer till dess att ett eventuellt överklagande 
behandlas. 

     
Kapitel 4 Ansökningshandlingar  

Kapitlet beskriver de handlingar som skall ingå i en tillståndsansökan dvs. 
täktplanen, skyddsåtgärder, hänsynsregler, kartbilagor och samrådsredogörelsen.   

 
Kapitel 5 Miljökonsekvensbeskrivning  

MKB beskrivs i ett eget kapitel av den anledningen att MKB bör utgöra ett fri-
stående dokument i ansökan. Kapitlet tar upp vad som bör ingå i en MKB speci-
fikt vid täktansökan. 

 
Kapitel 6 Efterbehandling   

Sjätte kapitlet inleds med en allmän beskrivning om vad efterbehandling är och 
hur efterbehandlingen bedrivs före, under och efter brytningsperioden. Vidare 
beskrivs vad som är viktigt att tänka på när det gäller framtida markanvändning 
för avslutade täkter, hur slänter skall utformas, vad successiv efterbehandling är, 
hur täktbotten och avbaningsmassor ska hanteras samt vad som är viktigt att 
tänka på vid vegetationsetablering. 

 
Kapitel 7 Undersökning länsstyrelsen  

Kapitel 7 behandlar den enkät som utformats och sammanställts i detta arbete. 
Kapitlet inleds med en kortare beskrivning om tanken med enkäten, därefter 
följer dragna slutsatser. 
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Kapitel 8 Diskussion  

Kapitlet består i en diskussion kring samrådsprocessen, gränsdragningsproble-
matiken med betydande eller ej betydande miljöpåverkan, husbehovstäkter, lag-
stiftningen och anledningar till efterbehandling. 

 
Kapitel 9 Slutsatser 

Arbetet avslutas med en kortare sammanställning av de slutsatser som dragits av 
arbetet.  

1.2 Bakgrund 
Som en del i utbildningen till civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska uni-
versitet ingår ett examensarbete. Examensarbetet skall utgöra 20 poäng där en poäng utgör en 
veckas arbete. Examensarbetet är till för att knyta ihop utbildningen och använda de kunska-
per som förvärvats i tidigare kurser. Det här examensarbetet görs i samarbete med MECAD 
AB i Piteå och riktar sig mot täktverksamhet. Själva grundtanken med projektet är att sam-
manställa en tillståndsansökan om att bedriva täktverksamhet. 
 
Tillståndsansökan görs till länsstyrelsen i Norrbottens län. Täkten i fråga är belägen i Luleå 
kommun närmare bestämt i Rutvik. Beställare av ansökningshandlingarna är Vägverket pro-
duktion som har för avsikt att bli täkthållare. Speciellt med täkten i Rutvik är att Swerock 
redan har tillstånd att bedriva en täkt i närliggande område. För att komma åt massorna i den 
tilltänkta täkten behöver brytningen i Swerock-täkten fortgå en tid. Om inte ett avtal kan skri-
vas mellan parterna som tillåter Vägverket produktion att bryta på Swerocks fastighet. Med 
anledning av att det först sent i arbetet blev klart vem som ska vara täkthållare kommer vissa 
delar i ansökningshandlingarna utelämnas.  
 
Definitionen av täktverksamhet kommer från förarbetena (prop. 1964:148) till naturvårdsla-
gen och har inte ändrats i och med miljöbalkens inträde. I NVL definierades begreppet täkt 
”som ett arbetsföretag som primärt syftar till att nyttiggöra uttaget material, antingen genom 
direkt försäljning eller inom företagarens övriga verksamhet. Uttag som primärt syftar till att 
bereda plats för annan verksamhet är däremot inte täkt.” (Naturvårdsverket 2003). 
 
Täkter och tillståndsansökan till täktverksamhet hanteras i 9 kapitlet miljöbalken. Avsikten 
med bestämmelserna i miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, vilket betyder att nuva-
rande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Riksdagen har fast-
ställt 15 miljömål som skall ge ledning vid bedömning om vad hållbar utveckling är. Det 
miljömål som tydligast rör täktverksamhet är god bebyggd miljö men även andra miljömål 
som grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker med fler kan kopplas samman med 
täktverksamhet. Det finns även ett delmål inom miljökvalitetsmålen som direkt gäller uttag av 
naturgrus och återanvändning. Miljöbalken tillämpas enligt vedertagna hänsynsregler (2 kap);   
 

• 1 § Bevisbördereglen (Tillämpning och bevisbörda) 
• 2 § Kunskapskravet 
• 3 § Försiktighetsprincipen 
• 4 § Produktvalsprincipen 
• 5 § Hushållnings- och kretsloppsprincipen  
• 6 § Lokaliseringsprincipen (Val av plats) 
• 7 § (Rimlighetsavvägning) 
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• 8 § (Ansvar för skadad miljö) 
• 9-10 §§ (Slutavvägning) 

 
Mer om lagstiftning kring täktverksamhet finns beskrivet i bilaga 1. 
 
Grunddokumentet i en tillståndsansökan till täktverksamhet består i en sk täktplan. Täktpla-
nen innehåller ritningar över täktområdet före, under och efter avslutad verksamhet. I täktpla-
nen ingår även en detaljerad teknisk beskrivning av verksamheten. Beskrivningen skall om-
fatta vilka arbetsmoment som utförs i täkten, hur och när sprängning och krossning kommer 
att ske, vilka maskiner som skall användas, transportvägar samt detaljer kring efterbehand-
lingen. 
 
I en tillståndsansökan till täktverksamhet skall också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
lämnas in, miljökonsekvensbeskrivningen lämnas in som ett separat dokument till länsstyrel-
sen. MKB godkänns av länsstyrelsen i ett särskilt beslut antingen innan eller i samband med 
att länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller avslag till täktverksamheten. Innehållet i MKB 
hanteras i Miljöbalken 6 kap. 

1.3 Syfte 
Syftena för projektet varierar dels beroende på vem av de inblandade som tillfrågas och dels 
på vilken nivå syftet anges. Genom att hitta olika nivåer av syften kan även fler/andra lös-
ningar på problemet hittas. 
 
Syftet med täkttillstånd i stort är att se till att miljön och människors hälsa påverkas i så ringa 
grad som möjligt. Utifrån kundens perspektiv, fastighetsägaren, är det grundläggande syftet 
att sälja marken. Syftet från projektägarens sida är dels att hjälpa kunden med en utredning. 
 
Slutanvändarens/täkthållarens syfte grundar sig i att få täkttillstånd. Täkttillståndet är till för 
att tillhandahålla byggmaterial till byggnationer i närheten av Luleå. Byggmaterialet säljs till 
de entreprenörer som utför byggnationerna. Om täkthållaren och entreprenören tillhör samma 
bolag är givetvis syftet att utvinna materialet i täkten till en lägre kostnad än vad kostnaden 
skulle bli för att köpa materialet.  

1.4 Avgränsningar 
Den största avgränsningen som gjorts är att inga samråd har genomförts, något som beror på 
att det inte förrän sent i arbetet blev klart vem som skulle vara täkthållare. Att inga samråd 
genomförts ännu beror också på avtalsfrågor med ägaren, Swerock, av den täktverksamhet 
som tidigare förekommit i angränsande fastighet. Avsaknaden av samråd leder också till att 
den samrådsredogörelse som är obligatorisk vid tillståndsansökningar också saknas i ansök-
ningshandlingarna men samrådsredogörelsen som begrepp finns förklarat i rapporten. 
 
Rapporten berör heller inga frågor kring markägaravtal. Markägaravtal är en del av förbere-
delserna till täktverksamhet men det berör dock inte själva tillståndsprocessen och har därför 
utelämnats i denna rapport.  
 
Lagstiftningsmässigt berörs nästan uteslutande miljöbalken och dess förordningar. Ansök-
ningsprocessen styrs av miljöbalken men täktverksamhet i stort berör flera andra författ-
ningar. Då arbetet syftar till att framställa handlingar för själva tillståndsansökan valde un-
dertecknad att utelämna andra författningar än miljöbalken. 
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Geologidelen i rapporten har också avgränsats till att främst gälla mineraler, bergarter och 
dess egenskaper. Kvartärgeologiska fenomen har helt utelämnats i rapporten av den anled-
ningen att utformningen av ansökningshandlingarna i det här fallet rör en bergtäkt.  
   

1.5 Förkortningar/Förklaringar 
CAD – Computer Aided Design  
GIS – Geografiska Informationssystem  
GPS – Global Positioning System 
MB – Miljöbalken 
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 
MKN – Miljökvalitetsnorm 
MSA – Miljösanktionsavgifter 
NVL – Naturvårdslagen 
RTK – Real Time Kinematic (Synonym för relativ bärvågsmätning) 
SFS – Svensk författningssamling 
VU – Verksamhetsutövare 
Avbaningsmassor – Se kap 6.5 för begreppsförklaring  
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2 Material och metoder 
Arbetet inleddes med en insamling av material och bakgrundfakta där syftet var att skapa en 
större förståelse för ansökningsprocessen vid täkttillstånd. Med hjälp av en inmätningsteknik 
kallad RTK, fastighetskartan och ett konstruktionsverktyg ”Autodesk Land Desktop 2005” 
skapades en terrängmodell över det tilltänkta området. Terrängmodellen ligger till grund för 
de ritningar som ansökan skall innehålla. Till hjälp vid framställandet av ansökningshand-
lingar har även geologiska analyser används för att bestämma materialkvaliteten i täkten. 
Analyserna har gjorts i samarbete med ett etablerat och certifierat väglaboratorium. Även 
GIS-applikationer har använts vid framställandet av ansökningshandlingar. I uppsatsen ingick 
även en enkät. Enkäten skickades ut till täkthandläggare i alla 21 län och användes för att hitta 
skillnader och likheter i synsättet på täktverksamhet mellan Sveriges länsstyrelser. 

2.1 Litteraturstudie 
Materialet i litteraturstudien har bestått av handböcker, geologilitteratur, examensarbeten, 
rapporter, miljöbalken och dess förordningar, allmänna råd, föreskrifter mm från länsstyrel-
sen, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning med flera.  

2.2 Inmätning med nätverks-RTK 
RTK är ett system för GPS-mätning med centimeter-noggranhet. RTK använder systemen för 
satellitpositionering (GPS, GLONASS eller GALILEO), fasta referensstationer och SWEPOS 
driftledningscentral för att leverera korrigerade mätdata med några centimeters noggrannhet. 
Mätutrustningen som används i fält, kallat RTK-rovern, kommunicerar med SWEPOS drift-
ledningscentral antingen via gprs eller via gsm. När rovern är ansluten skickar den ”ungefär-
liga” positionsangivelser till SWEPOS där mjukvaran för närverks-RTK tillsammans med 
referensstationerna skapar en matematisk (virtuell) referensstation vid roverns position vilket 
gör att skräddarsydda RTK-data kan skickas till användaren.  

2.3 CAD – Autodesk Land Desktop 2005 
Som hjälpmedel vid ritningsframställningarna användes Autodesk Land Desktop 2005. Land 
Desktop är en applikation till AutoCAD. 

2.4 Fältbesiktning 
En okulär besiktning har genomförts i det tilltänkta täktområdet där geologiska, hydrologiska, 
ekologiska och miljömässiga parametrar studerats.  

2.5 Enkät 
Enkäten är uppbyggd av 22 stycken frågor av varierande karaktär, från att behandla uppgifter 
om utbrutet material till att handla om lagtolkningsfrågor och frågor angående markanvänd-
ning för avslutade täkter. Se bilaga 6.  
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2.6 Geologiska analyser 
Förutom den okulära besiktningen genomfördes även egenskapstester på materialet i täkten. 
Testerna gjordes i samarbete med Väglaboratoriet i Norr AB ett av SWEDAC ackrediterat 
bolag. De tester som gjordes var: 
 

• Flisighetsindex 
• LA-tal 
• micro-Deval 
• Kulkvarnsvärde 

 
Testerna finns beskrivna i bilaga 2 under rubriken testmetoder. 

2.7 GIS-applikationer 
De GIS-applikationer som användes under arbetet var: 
 

• Skogsstyrelsen – Skogens pärlor 
• SGU – Berggrundskartor, Brunnsarkivet, Ballastproduktionskartor 
• Riksantikvarieämbetet – FMIS 
• Rennäring – Tittskåp ren2000 
• Länsstyrelsens – GIS-tjänst (Riksintressen) 

2.8 Riskbedömningar 
Till hjälp för att bedöma risker i samband med projektet har en analysmetod som kallas 
SWOT använts. SWOT är en akronym för de engelska orden Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities och Threats där syftet med metoden är att identifiera just styrkor, svagheter, möjlig-
heter och hot. 
 
Tabell 1: SWOT-analys 

Styrkor 
Kunskapsnivån inom MECAD 
Viljan inom MECAD att hjälpa 
Viljan att lära 
Tillgången på information 
 

Svagheter 
Kunskaper i CAD hos examensarbetare 
Erfarenhet med examensarbetare hos ME-
CAD 
Representativa prov vid geologisk analys  

Möjligheter 
MECAD:s kontaktnät inom branschen 
 
 

Hot 
Icke tillförlitlig litteratur 
Sanningsenliga svar på enkät 
Åsiktsskillnader mellan examinator och 
handledare gällande projektets innehåll. 
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Samråd med utökad 
samrådskrets 

Kompletteringsremiss där 
eventuella kompletteringar 

av ansökan begärs in 

Ansökan upprättas 

MKB upprättas med 
innehåll enlig MB 6:7 

MKB upprättas för att 
uppfylla syftet enligt 

MB 6:3 

Samråd 

Täkter som ej antas ha 
betydande miljöpåverkan 

Täkter som antas ha 
betydande miljöpåverkan 

Remittering till 
kommunens miljönämnd 

Yttrande för berörda 

Bemötande av VU 

Förslag till Beslut 

Beslut och Kungörelse av 
beslut 

Överklagan 

Täktverksamheten kan starta 
om ingen överklagan sker 

 

Etapp 1 

Etapp 2 

Etapp 3 

Idé om att bedriva 
täktverksamhet 

Figur 1: Ansökningsprocessens etapper och steg. (egen 
utformning med material från länsstyrelsen 2006a) 

 

3 Ansökningsprocessen enligt 9 kap miljöbalken 
Likt annan miljöfarlig verksamhet prövas täktverksamhet enligt 9 kap Miljöbalken. Ansök-
ningsprocessen inleds med att en sökande får en idé om att bedriva täktverksamhet. Idén om 
att bedriva täktverksamhet grundar sig i att ett materialbehov uppstår eller förväntas uppstå. 
Mer om lagstiftning finns att läsa i 
bilaga 1. 
 
Hela tillståndsprövningen kan delas 
in i tre etapper. Första etappen be-
nämns som en samrådsprocess där 
tanken är att verksamhetsutövaren 
ska samla in synpunkter och åsikter 
från berörda sakägare, myndigheter, 
organisationer, allmänheten med 
fler. Tanken med synpunkterna och 
åsikterna är att de ska genomsyra 
ansökningshandlingarna, exempel-
vis vid utredning av alternativa lo-
kaliseringar och skadeförebyggande 
åtgärder.  
 
I etapp två är det verksamhetsutöva-
rens uppgift att sammanställa en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
Tanken med MKB är att identifiera 
och beskriva effekter samt konse-
kvenser som den tilltänkta verk-
samheten kan få för människors 
hälsa och miljön. MKB ska även 
beskriva hur hushållningen med 
material, råvaror och energi efter-
levs. Inlämningen av MKB sker i 
samband med att ansökan lämnas in 
till länsstyrelsen. 
 
Etapp tre består i den handläggning 
av ansökan och tillhörande hand-
lingar som sker hos tillståndsmyn-
digheten dvs. länsstyrelsen. För att 
erhålla en så bra och snabb till-
ståndsprocess som möjligt är det 
viktigt att handlingarna ger ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt. I 
de fall underlaget är bristfälligt kan 
kompletteringar krävas. Komplette-
ringarna bidrar till att handläggningstiden förlängs. Figur 1 visar de olika etapper och steg 
som ansökningsprocessen är uppbyggd av. 
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3.1 Etapp 1 – Samrådsprocessen 

3.1.1 Steg 1 – Uppgiftslämnande före samrådet 
För att länsstyrelsen och kommunens miljöförvaltning ska hinna bilda sig en uppfattning om 
verksamheten innan det första inledande mötet är det viktigt att i god tid skicka in uppgifter 
om lokalisering, omfattning, utformning samt förväntad miljöpåverkan av den tilltänkta verk-
samheten. 
 
Som underlagsmaterial till samrådsprocessen bör nedanstående uppgifter finnas med i den 
skrift som lämnas till länsstyrelsen och kommunen innan det inledande mötet, figur 2. 

 
Figur 2: Underlagsmaterial till samrådsprocessen. Illustratör: länsstyrelsen, 2006a. 

3.1.2 Steg 2 – Samrådsmöte med myndigheterna 
Det är verksamhetsutövaren som kallar till möte med länsstyrelsen och kommunen. I vanliga 
fall är det kommunens miljöförvaltning som deltar men även andra förvaltningar kan delta vid 
önskemål. Syftet med mötet är att diskutera det framtagna underlagsmaterialet, hur samråds-
processen skall fortgå och vilka som bör utgöra en del av samrådskretsen. Under samrådspro-
cessen skall också VU ta reda på om tillsynsmyndigheten anser att verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller ej.  
 
Ytterligare en uppgift som samrådet fyller är att länsstyrelsen har möjlighet att diskutera inne-
hållet i MKB med syftet att skapa en MKB med den inriktning och omfattning som behövs. 
Detta kan ske muntligt eller skriftligt under samrådsprocessen. 

3.1.3 Steg 3 – Samråd med övriga berörda 
Bedömning av vilken samrådskrets som är aktuell avgörs i varje enskilt fall. Länsstyrelsen 
och kommunens miljönämnd ingår alltid i samrådskretsen. Grannar i form av närboende, när-
liggande industrier, affärer etc. ska också ingå i den grupp som antas bli särskilt berörda. En 
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bredare allmänhet kan också ingå i samrådskretsen beroende på hur stor omfattningen av 
verksamheten är. Antas verksamheten innebära betydande miljöpåverkan är det obligatoriskt 
att samråda med en större samrådskrets, samrådet sker då med de myndigheter, de kommuner, 
den allmänhet och de organisationer som kan tänkas bli berörda.  
 
För att på ett så effektivt sätt som möjligt informera enskilt berörda bör de informeras via 
brev, meddelande i brevlåda eller på något liknande sätt. Ska en bredare allmänhet informeras 
kan det ske via en annons i den lokala tidningen. Som ett komplement till annonsen kan ett 
möte anordnas.  
 
Eventuellt brev till berörda behöver inte innehålla hela underlaget till samrådsprocessen, det 
är dock viktigt att hänvisa till var det fullständiga materialet kan erhållas och till vem syn-
punkterna skall lämnas. Även sista svarsdatum är viktigt att ange. Myndigheter och organisa-
tioner kan kontaktas varpå underlaget skickas in. 

3.1.4 Steg 4 – Betydande miljöpåverkan per automatik 
I vissa fall behöver inte länsstyrelsen besluta om betydande miljöpåverkan eller ej. I bilaga 1 
till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) finns beskrivet vilka verk-
samheter som per automatik antas betyda betydande miljöpåverkan. För täktverksamhet inne-
bär betydande miljöpåverkan att täkten upptar en yta större än 25 ha eller en årlig produktion 
större än 25 000 ton. Betydande miljöpåverkan leder till att en större samrådskrets är obligato-
riskt, se figur 3. Automatiken med betydande miljöpåverkan hindrar dock inte länsstyrelsen 
att efter myndighetssamrådet skicka anvisningar till vad som är speciellt viktigt att belysa i 
MKB.  

 
Figur 3:  Samrådskrets beroende på miljöpåverkan. Illustratör: Länsstyrelsen, 2006a. 
 
Åsikterna som framkommit i samrådsprocessen redovisas i en samrådsredogörelse som bifo-
gas ansökan. Samrådsredogörelsen upprättas av VU. Samrådsredogörelsen består i en sam-
manfattning över hur och vilka som informerats, vilka synpunkter som framkommit under 
samrådsprocessen samt vilka justeringar av de ursprungliga planerna som gjorts. I redogörel-
sen skall även anteckningar från möten, informationsblad, kopior av tidningsannonser mm 
bifogas.  
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3.2 Etapp 2 – Ansökan och MKB 

3.2.1 Steg 5 – Miljökonsekvensbeskrivning  
MKB skall grundligt beskriva miljöförhållanden och lokaliseringsalternativ. MKB skall alltid 
innehålla uppgifter som behövs för att uppfylla syftet med MKB enligt 6:3 MB. Utsträck-
ningen av uppgifterna skall anpassas till verksamhetens art och omfattning. För verksamheter 
som antas ha betydande miljöpåverkan skall MKB alltid innehålla nedanstående (6:7 MB): 
 

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utform-
ning och omfattning,  

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvi-
kas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller åtgär-
den medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds,  

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,  

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utform-
ningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en 
beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till 
stånd, och  

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4.  

3.2.2 Steg 6 – Ansökan 
Den skriftliga ansökan lämnas in till länsstyrelsen, ansökan ska innehålla (22:1 MB): 
 

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, pro-
duktionsmängd eller annan liknande uppgift samt användningen av råvaror, andra in-
satsvaror och ämnen liksom energianvändning,  

2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt förslag till de 
åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av avfall,  

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift om det samråd 
som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,  

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter som 
behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. iakttas,  

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,  
6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en säkerhetsrapport 

i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) om åtgär-
der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och  

7. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-6. 
 
Ansökan och MKB skickas in till länsstyrelsen i varierande antal exemplar beroende på län. 
Ansökan och MKB bör även skickas in digitalt via e-post eller CD för att underlätta hand-
läggningen och begränsa handläggningstiden. 

3.3 Etapp 3 – Länsstyrelsens handläggning 
Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen har ansvaret för beredningen av ansöknings-
ärendet. Det praktiska arbetet med att begära in kompletteringar, ta emot yttranden mm sköts i 
de flesta fall av länsstyrelsens miljövårdsenhet. 
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3.3.1 Steg 7 – Kompletteringsrunda  
Till länsstyrelsen inkommen ansökan skickas till kommunens miljönämnd som i sin tur be-
dömer behovet av en eventuell komplettering.  

3.3.2 Steg 8 – Kompletteringsbegäran  
I vissa fall kräver länsstyrelsen att VU kompletterar handlingarna, vilket kan ske antingen 
genom begäran eller genom ett föreläggande. 

3.3.3 Steg 9 – Kungörelse och remittering 
Länsstyrelsen begär in yttranden från olika remissinstanser när ansökan anses vara komplett. 
Ansökan remitteras alltid till kommunens nämnd för miljöfrågor för yttrande. I bland är det 
även aktuellt att ansökan remitteras till kommunstyrelsen för kännedom och för eventuellt 
yttrande. Även andra remissinstanser kan förekomma. 
 
I samband med remitteringen kungörs även ansökan och MKB i lokalpressen, en annons som 
betalas av den sökande. Kungörelsen är till för att de som vill skall kunna yttra sig i ärendet. I 
det har skedet utses även en aktförvarare, ofta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Aktförva-
raren ser till att ansökan och övriga handlingar finns tillgängliga under expeditionstid. Även 
tillståndsmyndigheten skall ha handlingarna tillgängliga. 
 
Sakägare och remissinstanser som vill yttra sig skriver till länsstyrelsen. Viktigt att poängtera 
är att skriftliga eller muntliga synpunkter i samråden, även bör redogöras för i tillståndsären-
det.   

3.3.4 Steg 10 – Yttranden  
Berörda myndigheter och andra berörda har vanligtvis 3-6 veckor på sig att yttra sig till läns-
styrelsen, tidsperioden skall anges i kungörelsen. 

3.3.5 Steg 11 – Bemötande  
Alla synpunkter som inkommit till länsstyrelsen skickas vidare för yttrande till VU för att 
denne skall kunna bemöta de synpunkter som uttalats. 

3.3.6 Steg 12 – Offentligt sammanträde 
Offentliga sammanträden kan hållas om de bedöms behövas. Berörda meddelas genom att tid 
och plats för sammanträdet kungörs i lokalpressen, finns andra informationskanaler kan även 
de användas för kungörelse av sammanträdet. Syftet med sammanträdet är att de som känner 
sig berörda kan få yttra sig i ärendet till länsstyrelsen.  

3.3.7 Steg 13 – Upprättande av förslag till beslut 
Den enhet inom länsstyrelsen som har handlagt ärendet, oftast miljövårdsenheten, ger ett för-
slag till beslut till Miljöprövningsdelegationen. Avses det att ge tillstånd till verksamheten 
begärs säkerhet in. Säkerheten är till för att täcka kostnaderna för efterbehandling samt åter-
ställningsåtgärder. 
 
Om det inte råder enighet i ärendet kan förslag till beslut skickas till VU, remissinstanser och 
andra som yttrat sig i ärendet för eventuellt bemötande. Om sökanden, remissinstanser och 
Miljöprövningsdelegationen är eniga kan beslut fattas utan att förslaget till beslutet remitteras.  
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3.3.8 Steg 14 – Beslut  
Länsstyrelsen i form av Miljöprövningsdelegationen fattar beslut om tillståndsgivelse, samti-
digt tas även beslut om MKB uppfyller kraven enligt 6 kap. MB.  

3.3.9 Steg 15 – Kungörelse av beslut 
Länsstyrelsens beslut kungörs i lokalpressen. 

3.3.10 Steg 16 - Överklagan 
Inom tre veckor från det datum som anges i beslutet har den som berörs av beslutet tex. när-
boende och miljöorganisationer dock inte VU rätt att överklaga beslutet hos miljödomstolen.  
 
Några av de krav som ställs på organisationer för att få rätten att överklaga är att organisatio-
nen skall vara ideell med ändamålet att tillvarata naturskydds- och miljöintressen. Föreningen 
eller organisationen måste också ha funnits i minst 3 år och ha ett minimum av 2 000 med-
lemmar. Kraven regleras i 16:13 MB (Länsstyrelsen, 2006a). 

3.4 Husbehovstäkter 
Husbehovstäkter är en speciell typ av täkter som är undantagna den normala tillståndsproces-
sen. I de fall material i form av exempelvis sten, grus, sand och morän bryts och används 
inom den egna brukningsenheten tillfaller de kategorin husbehovstäkter. Brukningsenheter 
kan vara uppbyggda av en eller flera registerfastigheter. Materialet i en husbehovstäkt får inte 
avyttras, på annat sätt användas kommersiellt, skänkas bort eller användas som betalning för 
tjänster.   
 
I de fall husbehovstäkten väsentligt antas ändra naturmiljön krävs anmälan om samråd enligt 
12:6 MB till länsstyrelsen eller annan tillsynsmyndighet. Anledningen till varför ett samråd 
skall äga rum är för att tillsynsmyndigheten vill kunna informera om natur- och kulturvärden 
på platsen men också ta ställning till om husbehovstäkten är lämplig ur miljösynpunkt. I sam-
rådet kan även länsstyrelsen besluta om att en miljökonsekvensbeskrivning skall komplettera 
anmälan. Ett undantag som finns vid husbehovstäkter är om länsstyrelsen har beslutat om att 
alla täkter inom ett specifikt område med höga naturvärden kräver tillstånd t.ex. Natura 2000-
områden, vattenskyddsområden etc. (Länsstyrelsen, 2006c). 
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4 Ansökningshandlingar 
Enligt andra paragrafen i förordningen om täkter och samråd (1998:904) styrs innehållet i 
ansökan till första stycket i 22:1 MB. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla: 
 

• Uppgifter om verksamhetens omfattning och utformning, ritningar, tekniska beskriv-
ningar, användning av råvaror, energianvändningen mm 

• Beskrivning hur hänsynsreglerna beaktas (2 kap. MB och 12:2 MB) 
• Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
• Förslag till hur verksamheten skall kontrolleras 
• Samrådsredogörelse (6:4-6 MB) 
• Dokumentet miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. MB) 

 
I ansökan bör det även ingå en form av omgivningsbeskrivning där förutsättningar och befint-
liga förhållanden för det tilltänkta verksamhetsområdet beskrivs. Även området kring det till-
tänkta verksamhetsområdet ska beaktas. Redogörelsen bör innehålla en naturbeskrivning, 
beskrivning av eventuella fornlämningar i området samt vilka geologiska och hydrologiska 
förutsättningar som råder i och vid den tilltänkta täkten (Hedlund, MECAD). Bilaga 2 är en 
kortfattad beskrivning om geologi och hur geologiska parametrar utreds.  

4.1 Täktplan 
Förutom ovanstående bör även en täktplan ingå. Täktplaner är inte enligt lag obligatoriska i 
ansökan. Länsstyrelsen kan begära en täktplan som komplement till ansökan, något som sker i 
de flesta ansökningar. Av den anledningen är det fördelaktigt att en täktplan ingår i ansökan. 
Länsstyrelsen kan även begära in en behovsutredning av det tilltänkta materialet som ska 
brytas.   
 
Täktplanen är ett dokument som bland annat innehåller ritningar över täktområdet före, under 
och efter avslutad verksamhet. Ritningarna benämns och betecknas vanligtvis enligt nedan. 
Där finns även beskrivet vad ritningarna ska innehålla (Länsstyrelsen, 2006d ): 
 

• Befintlig situation innan exploatering [M1] 
 

– minst 100 m ska vara redovisat runt själva täktområdet  
– fastighetsgräns  
– markanvändning  
– brytningsgräns  
– dräneringsförhållanden  
– vegetation  
– nivåkurvor med 1-2 meters ekvidistans  
– högsta uppmätta grundvattennivå  
– fornminnen  
– befintliga vägar  
– bebyggelse  
– norrpil  
– koordinatsystem enligt RT90  
 

• Exploateringsplan [M2] – Utseende vid produktion 
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– minst 100 m ska vara redovisat runt själva täktområdet  
– fastighetsgräns  
– verksamhetsområde  
– brytningsområde  
– brytningsgräns  
– nivåkurvor med 1-2 meters ekvidistans  
– fixpunkter och gränsmarkeringar  
– brytningsriktning  
– upplagsplatser (skrotsten, avbaningsmassor, fyndigt material)  
– brytningsområde  
– etappindelning  
– transportvägar  
– täktbottens djup  
– verksamhetsområde  
– täktens djup under olika tidsperioder  
– ev planerade dämnings- och dräneringsåtgärder  
– insynsskydd  
– koordinatsystem enligt RT90  
– fasta anläggningar  
– kross- och sorteringsverk  
– ramper (höjd, antal och var de skär vattenytan)  
– säkerhetsaspekter 
– norrpil  
– dräneringsförhållanden  
– vägar 
– markanvändning 

 
• Efterbehandlingsplan [M3] – Utseende efter återställande till naturmark 
 

– minst 100 m ska vara redovisat runt själva täktområdet  
– fastighetsgräns  
– nivåkurvor med 1-2 meters ekvidistans  
– vegetation  
– vattenytor och dräneringssystem  
– släntlutningar  
– täktbottens utformning  
– koordinatsystem enligt RT90  
– vägar  
– bebyggelse  
– grundvattennivån efter exploatering skall vara redovisad på planen  
– norrpil  
– brytningsgräns  
– dräneringsförhållanden  

 
Täktplanen uppfyller flera funktioner, en funktion är att den är en central del av ansöknings-
handlingen, täktplanen kan också utgöra ett viktigt underlag i tillsynsarbetet samt fungera som 
arbetsbeskrivning för de personer som kommer att arbeta i täkten.  
 
I ansökan skall även ingå detaljerade tekniska beskrivningar över verksamheten. De tekniska 
beskrivningarna ska behandla de arbetsmoment som ingår i täktverksamheten. Arbetssätten 
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skall beskrivas men det skall även anges när och hur ofta de sker. Även transportvägar, ma-
skinanvändning och liknande information samt beskrivning av efterbehandlingen skall utgöra 
en del av beskrivningen.  

 
Figur 4: Exempel på hur en M2 ritning kan se ut. Egen utformning 

4.2 Skyddsåtgärder och hänsynsregler 
Som en del i ansökan måste den som söker om tillstånd redovisa hur verksamheten skall be-
drivas för att följa de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. MB. I ansökan skall även be-
skrivas hur sökande har tänkt anpassa verksamheten för att undvika att skada på människors 
hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 2003). 
 
I redogörelsen för de allmänna hänsynsreglerna kan det vara lämpligt att ange vilka beräk-
ningar och utredningar som är gjorda, vilken utbildning som finns för både intern och extern 
personal, hur informationen sköt till och från intern och extern personal, hur petroleumpro-
dukter hanteras, varför det är fördelaktigt att använda materialet i just den aktuella täkten, 
varför täkten placeras just där samt hur rapporteringen av skador sker. 
 
I beskrivningen kring de skyddsåtgärder som vidtagits bör det anges vad som gjorts för att 
säkerställa att inte obehöriga oavsiktligt hamnar i täktområdet, hur miljöpåverkan kan mini-
meras, vilka föreskrifter som gäller, vilka olägenheter som uppkommer för allmänheten, samt 
vilka kontroller och uppföljningssystem som används.  

4.3 Kartbilagor 
Till ansökningsmaterialet skall även biläggas kartmaterial i form av översiktskartor. I de flesta 
fall är det tillräckligt att använda två översiktskartor med olika skalor. På kartorna skall täk-
tområdet vara tydligt markerat och det skall också vara angivet från vilket typ av karta utdra-
get kommer ifrån. Nedan anges vilket kartmaterial och vilka skalor som är lämpliga att an-
vända (Statens naturvårdsverk, 1979): 
 

• Topografisk kartan (Vägkartan) med skala 1:30 000, 1:40 000, 1:50 000 eller 1:100 
000 

• Fastighetskarta med skala 1:10 000 eller 1:20 000 
 
Lantmäteriet tillhandahåller båda dessa kartor. Genom deras hemsida är det möjligt att göra 
enstaka utdrag och erhålla kartorna digitalt men det går även köpa kartorna i tryckt form 
(Lantmäteriet www). 
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Figur 5: Topografiska kartan och fastighetskartan och Lantmäteriet 2006/ Egen utformning 

 
I ansökan bör det även ingå kartbilagor som visar vilka andra täkter som finns i området, om 
det finns borrade brunnar i täktens närhet, vilka fornlämningar som finns, riksintressen för 
rennäringen, övriga riksintressen, naturtyper mm. Kartbilagorna skall utgöra ett stöd för de 
bedömningar som gjorts i ansökan och MKB (Hedlund, MECAD). Nedan finns angivet några 
av de GIS-tjänster som kan användas vid framställandet av ansökningshandlingar.  

 
• Skogsstyrelsen – Skogens pärlor 
• SGU – Berggrundskartor, Brunnsarkivet, Ballastproduktionskartor 
• Riksantikvarieämbetet – FMIS 
• Rennäringens markanvändning – Tittskåp ren2000 
• Länsstyrelsens – GIS-tjänst (Riksintressen) 

4.4 Samrådsredogörelse 
Samrådsredogörelsen är en sammanställning av synpunkter och åsikter som framkommit un-
der samrådsprocessen. Samrådsredogörelsen kan också vara en hjälp för VU när denne upp-
rättar ansökan och MKB. Informationen som bör ingå i samrådsredogörelsen är (Länsstyrel-
sen, 2006b): 
 

• Sammanfattning – I samrådsredogörelsen skall särskilt viktiga punkter i det fortsatta 
MKB-arbetet redovisas. Problem med projektets egenskaper, lokalisering och effekter 
som kan finns samt vilka alternativa skyddsåtgärder och lokaliseringar som kommer 
att utredas. 

• Eventuella åtaganden – Beskrivning över vilken eller vilka utredningar och redovis-
ningar som VU har åtagit sig i samband med det som lagts fram under samråden.  

• Samrådskontakter – Vilka har informerats respektive deltagit vid samråden, hur har 
avgränsningen av vilka som informerats skett? Även kopior av informationsbrev, an-
nonser etc. bör finnas med i samrådsredogörelsen. 

• Mötesprotokoll – Alla protokoll från samrådsmöten där synpunkter som framförts 
och diskussioner som skett redovisas. 

• Andra synpunkter – Har synpunkter eller åsikter framkommit på annat sätt än via 
samråden skall även de redovisas. 

• Revidering av samrådsunderlaget – Om synpunkter framkommit som innebär änd-
ringar av samrådsunderlaget ska dessa ändringar redovisas. Nytt samrådsunderlag bör 
tas fram om ändringarna är stora. 
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5 Miljökonsekvensbeskrivning 
Alla täktansökningar ska innehålla en MKB-process, endast omfattningen av MKB varierar 
beroende på vilken påverkan täkten antas förorsaka (Handbok naturvårdsverket). MKB kan 
beskrivas både som en process och som ett dokument, där dokumentet är det egentliga resul-
tatet av processen. MKB-processen är alltså inte bara utformningen av MKB-dokumentet utan 
utgörs även av samrådsdelen i ansökan (MKB-centrum, www). Nedan finns beskrivet vilka 
avsnitt som MKB-dokumentet bör behandla.  

5.1 Administrativa uppgifter 
I administrativa uppgifter ska det ingå vem som är sökande. Registreringsbevis och organisa-
tionsnummer bör anges i de fall sökande är juridisk person. Adress, telefonnummer, e-post 
samt verksamhetens SNI-kod skall också anges. Även fastighetsbeteckning och fastighets-
ägare skall namnges samt den kontaktman som hanterar miljöfrågor. 

5.2 Vad ansökan avser, utformning och omfattning 
Det skall finnas beskrivet om ansökan avser en nyetablering, förnyelse av tillstånd eller ut-
ökad produktion. I MKB skall det också redogöras för verksamhetens omfattning och för de 
åtgärder som ska vidtas för att begränsa miljöpåverkan. Produktionsförhållanden, drifttider, 
råvaror, tillverkningsmetod och producerade mängder skall också beskrivas i MKB. Verk-
samhetens inverkan på möjligheten att uppfylla de regionala och nationella miljömålen bör 
också redogöras för i MKB. 

5.3 Omgivning 
Omgivningsbeskrivningarna redovisar de gällande planförhållandena, dvs. vad översiktspla-
nen, områdesbestämmelser och den eventuella detaljplanen anger samt vilka tilltänkta änd-
ringar som planeras. Områdesbeskrivningarna bör bestå av både text och kartor. Det skall 
även finnas med en redogörelse för nuvarande och planerad bebyggelse inom anläggningen 
samt för det intilliggande skyddsområdet. Avstånd till närmaste bebyggelse, fritidsområden, 
väg- och trafikförhållanden, närliggande industrier och verksamheter mm. beskrivs i MKB. 
Även påverkansområdets karaktär och omfattning samt topografiska förhållanden i form av 
bland annat naturintressen, geologi, hydrologi mm ska redogöras för. 

5.4 Skyddsområden 
Berörs kultur- och naturskyddsintressen skall utbredning beskrivas. Några av intressena är 
riksintressen för rennäring, riksintressen för rörligt friluftsliv, Natura-2000 områden, fornläm-
ningar mm (Länsstyrelsen, 2006e). För täkt har Boverket gett ut rekommendationer om ett 
skyddsavstånd på 500 m (SGU, 2004). 

5.5 Placeringsalternativ 
I MKB ska det ingå en beskrivning och jämförelse mellan alternativa lokaliseringar. Till be-
skrivningen ska det också förklaras varför ett visst alternativ väljs framför de andra. I placer-
ingsalternativen skall också den nuvarande markanvändning redovisas.  
 
Ett alternativ skall alltid utgöras av nollalternativet. Nollalternativet beskriver hur den fram-
tida miljöpåverkan blir under premisserna att ingen nyexploatering eller utökning sker. I stäl-
let beskrivs de förutsägbara förändringarna som förväntas ske i omvärlden i anslutning till det 
tilltänkta området (Länsstyrelsen, 2006e). 
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5.6 Sprängningar 
I de fall sprängningar måste till för att lossa på materialet skall MKB innehålla uppgifter om 
hur ofta sprängning beräknas ske, hur stora salvorna förväntas bli och hur mycket sprängme-
del som förbrukas under ett år samt vilka utsläpp som sprängningarna bidrar till. Även andra 
uppgifter kopplade till sprängningar och sprängmedel, typ av sprängmedel mm bör innefattas 
i MKB. 

5.7 Vibrationer 
Texten i kapitlet bör förklara vilka faktorer som påverkar storleken av vibrationerna, vilka 
skadekriterium som används samt vilka rekommenderade riktvärden som beräknats avseende 
teknisk risk för bebyggelsen i närheten. Sprängtekniska åtgärder som begränsar vibrationerna 
kan också förklaras i texten (Bergström, Nitro Consult).   

5.8 Buller 
MKB ska redogöra för bullerkällor i anslutning till verksamhetsområdet samt den generering 
av buller som transporter till och från verksamheten medverkar till. Förslag till åtgärder som 
begränsar buller ska anges samt beskrivning av vilka andra bullerkällor som finns i omgiv-
ningen. Andra bullerkällor skall anges för att en helhetsbedömning på bullrets påverkan ska 
kunna göras. Det skall även ingå en redovisning av vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas 
för att inte miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller skall överträdas (Länsstyrelsen, 
2006e). För att få en bättre översikt vid beskrivning av bullers karaktär kan det vara väsentligt 
att redovisa frekvensfördelning, förekomst av rena toner och impulsljud, bullrets fördelning 
över tiden (dag, kväll, natt, dygn, vecka och år), antalet bullerhändelser och enstaka buller-
händelsers varaktighet. Buller från täktverksamhet följer de riktvärden för industribuller som 
naturvårdsverket har satt upp (Naturvårdsverket www). 

5.9 Luft 
Typ, halter och mängder av föroreningar skall redovisas. Finns specifika utsläppspunkter ska 
de markeras på en karta. Spridningsberäkningar som har gjorts och dimensioneringsberäk-
ningar för reningsanläggningar ska rapporteras. I MKB ska det också ingå beskrivningar av 
tilltänkta skyddsåtgärder samt redogörelse för utsläppens effekter på hälsan och miljön. Arten, 
styrkan, räckvidden och varaktigheten från de av verksamheten uppkomna störningar är ex-
empel på utsläppens effekter. Det skall även ingå en redovisning av vilka åtgärder som even-
tuellt ska vidtas för att inte miljökvalitetsnormen för utomhusluft skall överträdas. 

5.10 Vatten 
Avsnittet om vatten ska ha ungefär samma uppbyggnad som avsnittet för luft. Typer, halter 
och mängder av föroreningar samt utsläppspunkt till recipient ska redovisas. Det skall även 
ges förslag på reningsutrustningar, som för täkter ofta består i sedimentationsanläggningar för 
omhändertagande av ytvatten. Utsläppens effekter på hälsa och miljön, i form av arten, styr-
kan, räckvidden och varaktighet av störningar orsakade av verksamheten bör också ingå i av-
snittet om vatten. Det skall även ingå en redovisning av vilka åtgärder som eventuellt ska 
vidtas för att inte miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten skall överträdas. 

5.11 Oljor och kemikalier 
I MKB ska det finnas angivet vilken typ av oljor och bränslen som används i maskinerna. Det 
bör också vara angivet mängden utsläpp härrörande från förbränningen i maskinerna samt 
förbrukningsmängder av oljor och bränslen. Kemikalier som används och förvaras inom om-
rådet skall finnas i en förteckning där mängder och typen av kemikalie är angiven, till för-
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teckningen ska det även finnas aktuella varuinformationsblad högst 3 år gamla. Eventuella 
förvaringsplatser inom området samt förslag till skyddsåtgärder skall också anges (Länsstyrel-
sen, 2006e).   

5.12 Mark, rekreation, jakt mm 
MKB bör redogöra för markanvändningens befintliga situation, dvs. hur marken används 
idag. Rekreation, jakt, fiske, jord- och skogsbruk samt rennäringen är viktiga intressen som 
måste tas hänsyn till. Det är även viktigt att kontrollera om området berörs av något eller 
några riksintressen. (Hedlund, MECAD) 

5.13 Transporter 
Transportslag, mängden transporter samt miljö- och hälsoeffekter av den genererade trafiken 
till och från verksamheten skall beskrivas. I beskrivningen ska det också ingå en redogörelse 
för vilka konsekvenser som uppstår för omgivningen (Länsstyrelsen, 2006a). Även möjlighe-
terna till alternativa transportsätt och skyddsåtgärder ska anges (Länsstyrelsen, 2006e). 

5.14 Samlad bedömning 
Ett av syftena med MKB är att den ska möjliggöra en samlad bedömning. Den samlade be-
dömningen görs för att hitta vilket alternativ som är bäst. En samlad bedömning blir extra 
viktig när avsikten är att öppna en ny täkt där dvs på plats där det tidigare inte funnits täkt-
verksamhet. En metod för att på ett åskådligt sätt redogöra för en samlad bedömning är att 
skapa en bedömningsmatris där alternativen betygssätts utifrån skalan ---/--/-/0/+/++/+++, se 
nedan i tabell 2. (Lindroth, 2002) 
 
Tabell 2: Matris för samlad bedömning 

Konsekvenser Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 
Buller    
Vibrationer    
Luft    
Vatten    
Mark    
Transporter    
Kulturmiljö    
mm    
 
+++ Avsevärd positiv påverkan 
++ Positiv påverkan 
+ Viss positiv påverkan 
0 Ingen påverkan 
- Viss negativ påverkan 
-- Negativ påverkan 
--- Avsevärd negativ påverkan 

5.15 Sammanfattning 
MKB ska också innehålla en icke-teknisk sammanfattning av ovanstående rubriker. 
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6 Efterbehandling 
Efterbehandling eller den engelska termen ”Land Restoration” är den samling av processer 
som förbättrar eller återställer skadad mark med syftet att ge marken någon form av nytto-
funktion där biologisk potential finns. Processerna består av planering av efterbehandlingen, 
förbättring av markens egenskaper samt etablering av vegetation på det aktuella området 
(Sander, 1997). 
 
Enligt Per Nilsson, täkthandläggare i Jämtlands län, finns det tre anledningar till varför efter-
behandlig skall ske. För det första är efterbehandlingen en ekonomisk fråga för fastighetsäga-
ren, utan efterbehandlingen har fastighetsägaren ingen nytta av fastigheten. Återförs marken 
till skogsmark kan skogen avverkas och säljas, återförs marken till åkermark kan marken 
nyttjas för jordbruk. En andra anledning till varför efterbehandlig skall ske är den säkerhets-
mässiga nyttan av en efterbehandling, risken för att människor och djur skadas ökar i de fall 
täkter ej efterbehandlas. Fallskador i täktområdet är mer sällsynta om efterbehandling skett 
och det organiska materialet skapar en buffert mot förorening vilket bidrar till att risken för att 
eventuella föroreningar når grundvattnet minskar. Den tredje anledning till varför efterbe-
handling skall ske, enligt Per Nilsson, är att det finns krav i lagen på efterbehandling av täkter.   
 
Efterbehandling är dock inte en process som startar efter att brytningen är avslutad. Efterbe-
handlingen förbereds redan i ansökningsstadiet genom den efterbehandlingsplan som skall 
ingå i ansökningshandlingarna. Under själva brytningsperioden pågår efterbehandlingen suc-
cessivt och efter brytningsperioden men inom tillståndstiden sker den slutgiltiga efterbehand-
lingen. Tabell 3 visar en sammanställning av vad efterbehandling är före, under och efter 
brytningsperiod. 
 
Tabell 3: Efterbehandling före, under och efter brytningsperiod 

 
 
 
 

Före ansökan Under ansökningsperioden Efter brytningsperioden 
Vad skall marken användas 
till i framtiden och vilken är 
marktypen? 

God ordning på arbetsplatsen Efterbehandling skall ske 
inom tillståndstiden 

Hur ser landskapsbilden ut 
före start? 

Skyddszon mot våtmarker, 
bäckar och vägar 

Anläggningar måste bort 

Vilka gräs, örter och växter 
finns på platsen? 

Avbaning och efterbehand-
ling sker successivt 

Avfall och skrot skall trans-
porteras bort 

Vad skall avbaningsmassorna 
användas till och hur skall de 
skötas för att kunna användas 
vid efterbehandlingen? 

Ordnat upplag Endast rena grus-, jord- och 
bergmassor får användas 

Vad skall planteras och hur 
skall ytskiktet se ut? 

 Avbaningsmassorna sprids ut 
över området 

Det finns pengar att spara om 
efterbehandlingen planeras 
innan täkten öppnas. 

 Vegetationstäcke skapas till 
skydd för grundvattnet 



- Efterbehandling - 

Tillståndsansökan för täktverksamhet 
 

21 

6.1 Framtida markanvändning 
De naturliga, lokala förutsättningar, läge och tillgänglighet samt vilka anspråk som ställs på 
marken är de parametrar som avgör möjliga användningsområden efter att en täkt avslutats. I 
tätortsområden där efterfrågan av nya markområden är stort har intresset för täkter, främst 
grustäkter, ökat. Fördelen med grustäkter är att den slutgiltiga formen på området kan anpas-
sas till den framtida markanvändning till relativt låga kostnader, vilket bidrar till att använd-
ningsmöjligheterna för marken ökar. Nedan följer ett antal förslag på lämpliga markanvänd-
ningsområden efter avslutad täkt (Palmqvist, 1999): 
 

• Jordbruk – Speciellt lämpligt där exploateringen har varit vidsträckt och grund. Viktigt 
är en rik tillgång på odlingsbar jord.  

• Skogsbruk – Utgör ett bra alternativ på magra jordar 
• Industrier, Byggnadsändamål – Risken för grundvattenföroreningar bidrar till att 

miljöfarliga verksamheter inte bör placeras på utbrutna grustäkter, däremot kan verk-
samheter där begränsad insyn är viktig förläggas i avslutade täkter 

• Golfbanor, park- och idrottsanläggningar 
• Bostadsbebyggelse 
• Biotopvård – För att bidra till en biologisk mångfald kan gamla täkter utgöra livsrum 

för växter och djur som inte klarar konkurrensen i det moderna jord- och skogsbruket. 
• Dammar, grundvattensjöar – Kan nyttjas för bad, fiske och båtsport 
• Energiskog och växthusodlingar 
• Konstgjord infiltration av ytvatten för produktion av grundvatten 

6.2 Utformning av slänter 
Den framtida markanvändningen är viktig att ta hänsyn till när slänterna utformas i en avslu-
tad täkt. Även terrängformerna i det omgivande landskapet, lutningsförhållandena i omgiv-
ningen samt vilken behandling som valts för att underlätta vegetationens inträde i täkten är 
viktigt att tänka på när slänterna utformas. För att det avslutade täktområdet på ett så bra sätt 
som möjligt anpassas till platsen skall mjuka och stabila övergångar mot omgivande mark 
skapas.  
 
Slänternas form måste även anpassas beroende av vilka material som ingår i slänten. Grövre 
material har betydligt sämre vattenhållande förmåga än finare fraktioner, därav måste slän-
terna vara flackare för grovt material. När inblandningen av finare fraktioner såsom silt och 
finsand är hög är erosionsrisken stor om släntlutningarna blir för stora. Sydsluttningar är mest 
utsatta för torka och för att erhålla en större vattenhållande förmåga bör dessa slänter formas 
med flackare släntlutning än övrig slänter inom området. Viktigt är dock att inte skapa allt för 
höga eller långa slänter då de upplevs monotona.  
 
I vissa fall kan täkter vara utmärkta platser för geologisk forskning och undervisning, då kan 
samråd hållas med länsstyrelse och eventuell geologisk institution för att inrikta efterbehand-
lingen på att bevara intressanta skärningar mm. Täktslänter nyttjas ibland av olika djurarter 
bla backsvalor som är beroende av rakskurna branter i en grustäkt för sin häckning, det är då 
viktigt att anpassa efterbehandlingen till förekommande djurart. 
 
I stort skiljer inte efterbehandlingen mellan grus- och bergtäkter, något som dock skiljer är 
släntutformningen. Efterbehandlingen i bergtäkter syftar i första hand till att rensa bergets 
väggar från lossprängda stenar och block samt städa täktområdet. I samband med pallbrytning 
i bergstäkter uppkommer i stort sett vertikala brottytor som i vissa fall är avbrutna i terrass-
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plan. Ur bland annat en säkerhetsmässig aspekt är det fördelaktigt om sprängningarna kan ske 
på ett sådant sätt att bergets väggar blir något snedställda. (Statens naturvårdsverk, 1979)  

6.3 Successiv efterbehandling 
Efterbehandlingen skall ske successivt vartefter brytningen pågår, anledningen till det är att 
täktens inverkan på naturmiljön skall bli så liten som möjligt. Successiv efterbehandling är en 
generell regel som gäller täkter. Det finns två uppenbara fördelar med successiv efterbehand-
ling dels att det är ekonomiska fördelaktigt men det har även en positiv inverkan på allmän-
hetens syn på täktverksamhet (Vägverket, 1987). Fler fördelar med successiv efterbehandling 
är att avbaningsmassor och befintlig vegetation bäst tas till vara (Palmqvist, 1999). 

6.4 Täktbotten 
Likt slänterna bör täktbotten utformas med hänsyn till landskapet i omgivningen. Exempelvis 
bör plana bottnar undvikas i ett landskap som i övrigt är kuperat. För att förbättra möjligheten 
för vegetationsetablering är det viktigt att uppbrytning av täktbotten sker vid efterbehandling, 
speciellt viktig vid körvägar och krossverk där tunga maskiner har bidragit till en kompakte-
ring av marken (Statens naturvårdsverk, 1979).  
 
För att uppnå ett fullgott resultat bör uppluckring av en komprimerad yta ske till ett djup av 80 
cm, där avståndet mellan fårorna högst får vara 1 m. Uppluckring av en komprimerad yta kan 
även kallas kultivering som i sin tur är indelad i primär och sekundär kultivering. Primär kul-
tivering är de processer som syftar till att genomgripande och djupgående luckra upp jorden, 
där kvarlämnandet av en ojämn yta är kännetecknet. Sekundär kultivering är inte lika djupgå-
ende utan syftar till att finfördela pariklar, stänga luftfickor, döda ogräs samt bidra till att hålla 
markfuktigheten (Nilsson, 1986). 

6.5 Avbaningsmassor 
Avbaningsmassor är det överliggande markskikt där vegetationen, mullhalten, kornstorleks-
fördelningen, behovet av massor till efterbehandlingen mm bidrar till att materialet inte är 
lämpligt att bryta och schaktas därför bort (Nilsson, 1986). 
 
För att påverkan på miljön och människors hälsa skall bli så begränsad som möjligt ska av-
täckningen endast ske för den aktuella produktionsperioden, sker driften kontinuerligt bör 
avtäckningen göras för en yta som motsvarar 1-2 års produktion. Avbaningsmassorna bör 
läggas upp i vallar eller högar antingen vid produktionsområdets gränser eller på det ytor som 
skapats i och med exploateringen (Statens naturvårdsverk, 1979). 
 
För efterbehandlig är de översta 20-30 cm i kulturjordar de så kallade matjords- och växt-
jordsskiktet av särskiljt intresse. Barrskogens humuslager är naturligt tunt och näringsfattigt 
men innehåller likt kulturjorden rikligt med frön, växtdelar, markdjur och organiskt material, 
därför är det viktigt att humuslagret läggs där det bäst behövs dvs. i släntkrön och sydslutt-
ningar. 
 
Om jord lagras i för stora högar påverkas den negativt, pH-värdet sjunker, innehållet av växt-
näringsämnena kväve och fosfor minskar och aggregatstrukturen förloras. Jorden kan bli ”bi-
ologiskt död” då komprimeringen av jorden bidrar till att syre inte kan tränga ned. Den nega-
tiva effekten förstärks då daggmaskar inte kan leva djupare än knappt 2 meter på grund av 
jordens tyngd. Genom kortvarig lagring i låga högar kan dock de negativa effekterna minskas. 
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Viktigt är även att endast hantera massorna i tillräckligt torkat tillstånd för att inte försämra 
massornas egenskaper (Palmqvist, 1999). 

6.6 Vegetationsetablering 
I korta drag är valet av vegetation vid efterbehandlingen av en täkt beroende av den framtida 
markanvändningen, näringsmässiga och klimatologiska förutsättningar samt omgivningens 
vegetation. En regel som tillämpas är att om täkten är mindre än 0,5 ha och lokaliserad i ett 
skogsområde lämnas den efter utformning av slänter att växa igen av sig själv (Statens natur-
vårdsverk, 1979). Nedan följer ett antal urvalskriterier som enligt Kjell Nilsson är grunden till 
valet av växter vid efterbehandlingen av täkter. 
 

• Målet för efterbehandling 
• Markens och platsens förutsättningar 

– Markens egenskaper däribland pH, näringsinnehåll, textur, jorddjup, 
genomsläpplighet, förekomst av giftiga ämnen och vattenhållande förmåga 

– Lokal nederbörd, årlig och variationer över säsongen 
– Lokala temperaturer dvs. dagliga maximi-, minimi-, och medeltemperatur 
– Höjd över havet, något som påverkar längden på växtsäsongen 
– Släntlutningar, påverkar markens stabilitet och infallande solstrålning 
– Täktens läge, i vilket vädersträck täkten ligger 
– Lokal vindstyrka 
– Övriga faktorer däribland brandrisk, risken för ogräsinvasion eller riklig före-

komst av gnagare 
• Växtetableringens tidpunkt 
• Konkurrensen mellan olika växter 
• Tekniska begränsningar i samband med planteringsmetoden 
• Tillgång till frö eller plantmaterial 
• Framtida behov av skötsel 
• Kostnaden för efterbehandling 
• Estetik 

 
Viktiga aspekter av vegetationsetableringen är att risken för erosion och föroreningsspridning 
till grundvattnet minskar. Torka och brist på näring, i form av kväve och fosfor, är de två 
faktorer som begränsar vegetationsetableringen i de flesta grustäkter. För att minska risken för 
uttorkning finns olika metoder, humushaltiga avbaningsmassor, inblandning av lera i sand- 
och grusfraktioner samt välhumifierad bark kan användas i syfte att förbättra markens vatten-
hållande förmåga. Inblandning av lera i sand- och grusfraktioner förbättrar även markens 
näringskapacitet. 
 
För att erhålla ekologiska system som är mindre känsliga för variationer är det viktigt att ha 
en biologisk mångfald, något som uppnås genom att blanda arter som inte konkurrerar med 
varandra. I takt med den ekologiska successionen konkurreras dock pionjärväxterna ut av 
sekundära organismsamhällen. Något som är viktigt är dock att pionjärväxterna är lättetable-
rade, har snabb tillväxt, är härdiga med låga näringskrav samt helst är kvävefixerande. Vissa 
menar dock att vid vegetationsetablering i grova material är träd den enda lämpliga växten då 
trädens djupgående rötter möjliggör vattentransport från fuktigare jordlager djupare ned 
(Palmqvist, 1999). Exempel på viktiga pionjärväxter visas i bilaga 5 (Nilsson, 1987).  
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7 Undersökning länsstyrelsen 

7.1 Allmänt 
Som en del av detta examensarbete har undertecknad valt att utforma en enkät med frågor 
kring täktverksamhet. Enkäten har skickats till täkthandläggare i Sveriges alla län. Tanken 
med enkäten är att få en inblick i hur täkthandläggarna behandlar täkttillståndsansökningar. 
Enkäten är också ett verktyg för att studera skillnader och likheter mellan Sveriges län i frågor 
kring täktverksamhet.   
 
Enkäten består av 21 stycken frågor samt en del där övriga kommentarer kan ges. Enkäten är 
inte uppbyggd med svarsalternativ utan enkäten fordrar motiveringar från de svarande. Enkä-
ten startar med några frågor kring mängder och antal täkter, vidare behandlas frågor kring 
vilka krav som ställs på ansökan. Frågorna som följer efter kravfrågorna har utformats för att 
urskilja olika synsätt hos länsstyrelserna, enkäten avslutas med en fråga kring efterbehandling 
av täkter. För att inte påverka de som svarat på enkäten har stor vikt lagts vid att formulera 
frågorna på ett klart och tydligt sätt. En redogörelse/sammanfattning av svaren finns i bilaga 
6. 

7.2 Diskussion enkät 
Svarsfrekvensen till enkäten uppgick till dryga 52 procent, 11 av 21 län valde att svara, en 
siffra som i vanliga fall inte anses vara tillräcklig för att få ett tillförlitligt analysmaterial. I det 
här fallet med en enkät som är uppbyggd av frågor som kräver motivering räcker det oftast 
med en lägre svarsfrekvens för att ändå kunna hitta de olika tänkesätt och principer som finns. 
Med en enkät där motiveringar krävs väljer man att analysera kvalitativa data i stället för 
kvantitativa data som man gör men en flersvarsenkät. Givetvis blir analysen av svaren i en 
kvalitativ undersökning även bättre om flertalet väljer att svara, men det är inget absolut 
måste.  
 
Man kan alltid fråga sig varför svarsfrekvensen i just denna enkät blev just som den blev, och 
varför inte fler valde att svara. Anledningarna till varför täkthandläggarna inte svarade på en-
käten kan givetvis vara många. Skälen som några gav var deras höga arbetsbelastning och 
därav tidsbrist. Egentligen handlar det dock aldrig om tidsbrist utan om en prioriteringsfråga 
där de som väljer att inte svara av en eller annan anledning göra annat arbete i stället. Grun-
derna för prioriteringarna som görs ligger dels på individen och dels på vilka principer och 
instruktioner som arbetsledningen väljer att sätta upp. Vad är det då som gör att en enkät prio-
riteras bort? En av anledningarna är förmodligen att det just är en student som frågar, enkäten 
anses kanske då vara mindre viktigt än om enkäten kommit från en annan myndighet eller 
från ett företag. Andra anledningar till varför enkäter prioriteras bort kan vara att enkäten an-
tingen upplevs vara för komplicerad, för enkel eller helt enkelt svår att förstå, dvs. tvetydiga 
frågor. Enkäter med ”för många” frågor kan också upplevas vara allt för tidskrävande. Mäng-
den liknande enkäter kan också bidra till att de svarande redan upplever att de svarat på 
samma frågor tidigare. Ovan angivna anledningar bidrar alla till att enkäten anses vara onödig 
eller besvärade, vilket bidrar till att svarsfrekvensen minskar.  En fråga som dock kommer 
upp är om inte myndigheter har någon sorts skyldighet att svara på material som kommer in? 
 
Utifrån de svar som angivits i denna enkät får man en bra inblick i hur synsättet hos olika län 
och täkthandläggarna skiljer sig åt. Många gånger finns likheter mellan länen men skillna-
derna kan också vara stora. Rent generellt verkar det dock vara så att det är förutsättningarna 
för täkten och täktansökan som är avgörande i hur ansökan behandlas. Täkthandläggarna job-
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bar alla mot samma mål, dvs. etablera täkter i områden där miljöförstörningen blir så liten 
som möjligt.   
 
En tanke med enkäten var att utröna skillnader och likheter i täkthandläggarnas synsätt mellan 
Norrland, Svealand och Götaland men då endast 1 av 7 län i Svealand valde att svara kunde 
inte den jämförelsen göras på ett bra sätt. I övrigt kan sägas att förutom de mönster som kan 
ses vid utbruten mängd och antal täkter är det mer enskilda täkthandläggares bedömningar 
och åsikter än landsdelarna i sig som skiljer sig åt. Det man kan fråga sig är varför täkthand-
läggarnas bedömningar är så olika. Har det att göra med en otydlig lagstiftning eller är tanken 
med lagstiftningen just att ge utrymme för tolkningar? Det är dock märkligt att handlägg-
ningen i en statlig myndighet kan skilja sig så markant beroende på vars i landet som ärendet 
behandlas. Samordningen mellan länen saknas men om denna företeelse är specifik för 
täkthandläggning har jag svårt att tro. 
 
 

 
Figur 6: Sveriges län. Illustratör: Länsstyrelserna 
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8 Diskussion 
Om än lokala avvikelser i synsätt finns mellan länen verkar det ändå som att ansökningspro-
cessen för täktverksamhet som helhet fungerar bra. Viktigaste steget i hela ansökan kanske är 
den samrådsprocess som ingår. I samråden kan en mängd nyttiga fakta och förutsättningar 
komma till kännedom för den eller de som ansöker om tillstånd. En förutsättning för att sam-
råden skall fungera är att bra material tas fram till samrådstillfällena samt att personer, myn-
digheter, organisationer, intresseorganisationer, föreningar etc. med kunskap får chansen att 
yttra sig. Det är också viktigt att åsikter som framkommit på samråden analyseras, bearbetas 
och redogörs för i det fortsatta arbetet med ansökan och MKB. Ortsbefolkningen har i de 
flesta fall bäst kunskap om området och dess förutsättningar. Som tidigare nämnts i rapporten 
har samrådsdelen i ansökningshandlingarna till täkten i Rutvik utelämnats av den anledningen 
att avtalsfrågor med fastighetsägarna runtikring täkten inte är klara. I lagtexten och riktlinjer 
kring täktverksamhet är det dock utryckligt angivet att innehåll och omfattning av MKB och 
ansökan skall grunda sig på uppgifter som framkommit i samrådsskedet. En del av samråds-
processen är just att bestämma omfattningen av MKB. I det här fallet då samrådsprocessen 
utelämnat har mycket tid lagts på att försöka avgränsa och diskutera vad som kan tänkas vara 
viktigt i just den aktuella täkten i Rutvik. Volym- och ytmässigt är täkten i Rutvik en relativt 
stor täkt, inte minst av den anledning att det tidigare förekommit brytning i stor skala i an-
gränsande fastighet, därför har ansökningshandlingarna försökt göras så ingående som möj-
ligt.  
 
Vad är betydande miljöpåverkan? I täktvärlden definieras betydande miljöpåverkan som en 
täkt med en årlig produktion mer än 25 000 ton eller att dess yta upptar mer än 25 ha. Vad är 
det då som säger att en täkt med en årlig produktion av 20 000 ton inte har mer påverkan på 
miljön än en täkt med 25 000 ton? Givetvis blir det fler transporter men totala transport-
sträckan till avsättningsområdet behöver inte bli större bara för att mer material transporteras. 
Det är inte heller säkert att det blir mera intern bearbetning av materialet i täktområdet bara 
för att en täkt bryter mer materiel, saken är nog den att det är mer intressant vilket material 
som bryts och hur mycket kraft/energi som behöver användas för att bryta materialet. Med 
ovanstående resonemang kanske man kan tycka att definitionen på betydande miljöpåverkan 
inte är den bästa, vilket den heller kanske inte är. Däremot är definitionen en tydlig gräns, 
något som gör att inget utrymme för olika tolkningar ges.  
 
Kan husbehovstäkter ha betydande miljöpåverkan? En fråga som har ett tudelat svar. Husbe-
hovstäkter är undantagna tillståndsprocessen och faller därför utanför definitionen för bety-
dande miljöpåverkan, att den årliga produktionen övergår 25 000 ton eller att ytan upptar mer 
än 25 ha är oväsentligt. Att husbehovstäkter påverkar miljön på ett betydande sätt är det där-
emot ingen som motsätter sig. Visserligen är kanske inte transporterna lika påtagliga om än 
det finns möjlighet att öppna husbehovstäkter där transport krävs mellan inom brukningsen-
heten. Försäljning eller eget nyttjande av brutet materialet kan inte vara det som bestämmer 
om täkten/husbehovstäkten påverkar miljön på ett påtagligt sätt, dvs ha betydande miljöpå-
verkan. 
 
”Lagom är bäst” är ett välkänt ordspråk inom det svenska språket, ett ordspråk som indirekt 
även kan hittas inom den svenska lagstiftningen. MKB och dess samrådsprocess bygger på att 
lämpligt stora MKB skall göras. Miljöbalken uttrycker tydligt att inte MKB:s skall göras för 
omfattande eller för simpla. Huruvida den amerikanska lagstiftningen, upphovslandet till 
MKB, uttrycker samma mellanväg låter undertecknad vara osagt. Något som däremot var 
tanken med den amerikanska modellen var att MKB skulle utföras av myndigheter och inte av 
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privata exploatörer. Meningen var att exploatörernas uppgift var att stå för information och 
faktadelar utan någon som helst inverkan på omfattningen av MKB. 
 
En del av arbetet gick ut på att undersöka varför och hur efterbehandling görs. I inledningen 
av det kapitlet har Per Nilsson gett tre anledningar till varför efterbehandling görs. Anled-
ningar som är befogade men det måste dock finnas fler anledningar till varför kravet på efter-
behandling finns med i lagstiftningen. Andra anledningar kan bland andra tänkas var ur etiska 
och estetiska skäl. Har människan rätt att exploatera jord, mark och berg utan att säkerställa 
nästa generations, djurs och växters välbefinnande? För att få en acceptans för täktverksam-
heter i stort är det också viktigt att estetik är ett inslag i efterbehandlingsprocessen. Platser 
med knappt märkbara spår av tidigare förekommen täktverksamhet har oftast ett högre natur-
värde än vad platser där spåren av täktverksamhet tiotals år senare är påtagliga. 
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9 Slutsatser 
Ansökningsprocessen kan vid första anblick verka besvärlig och krävande men egentligen 
handlar hela processen om att utbyta information och kunskap mellan täkthållare, myndighe-
ter och intressenter i hopp om att hitta platser för exploatering med syfte att minimera stör-
ningar på miljön. Förs resonemanget ovan inser man att samråden är hjärtat i hela processen, 
vilket bidrar till att kvaliteten på samråden är viktig för att skapa goda förutsättningar för täkt-
verksamhet. För att kvalitet på samråden skall vara hög, krävs att personer med kunskap om 
täktverksamhet får komma till tals. Personer med kunskap om de lokala förutsättningar som 
finns på aktuell plats är också en av premisserna för att hitta lämpliga lokaliseringar för täkt-
verksamhet. 
 
Grunden till hela ansökningsprocessen finns i miljöbalken, en balk som ständigt utvecklas. 
Den levande lagstiftningen anpassas och förbättras ständigt till nya rådande situationer och 
problem som uppstår. Grunden till lagstiftningen förblir dock alltid densamma i och med den 
portalparagraf, som hela balken är uppbyggd runtikring, där syftet är att miljön alltid skall 
sätts i centrum. 
 
En svårighet i arbetet har varit att avgränsa och avväga hur djupt och hur brett examensarbetet 
skall sträcka sig. Varje del i arbetet skulle i sig kunna vara ett examensarbete och det finns 
säkert många åsikter om vad som borde ha varit med och vad som kan utelämnas. I grunden 
handlade dock arbetet i att sammanställa en ansökan om tillstånd till täktverksamhet.  Med 
grunden i åtanke skapades en skrift med tanken att på bästa möjliga sätt förklara hur en sådan 
ansökning skall utformas och vilka underliggande processer som ansökningen baseras på.  
 
Hur mycket styr ekonomiska intressen lokaliseringen av täkter och är det negativt att lokalise-
ringen styrs av just den anledningen? På den frågan är svaren både ja och nej. I vissa fall är 
det helt klart fördelaktigt att lokaliseringen styrs av ekonomiska intressen. Ekonomiska intres-
sen kan även medföra miljömässiga vinster, t.ex. genom att dyra transporter kan minimeras 
om en lokalisering närmare avsättningsområdet kan hittas. I andra fall tar ekonomin överhan-
den och miljön får stå tillbaka, exempelvis om materialet i en täkt har särskiljt goda egenska-
per. Om då inte de geologiska analyserna grundar sig på ett representativt urval kan effekten 
bli att tillstånd ges till täkter som annars inte skulle få tillstånd. Att urvalet inte är representa-
tivt kan bero av flera anledningar. Provsprängningar alternativt provborrningar kan ha gjorts i 
områden som i sig inte är representativa för hela bergsvolymen men även den mänskliga fak-
torn har väldigt stor betydelse för att ett prov ska anses vara representativt.  
 
En intressant fortsättning/vidareutveckling av det här arbetet vore att hämta in ett antal ansök-
ningshandlingar, där tillstånd givits, från Sveriges alla län för att på så sätt jämföra synsätten 
hos länen. Jämförelsen mellan länen skulle bli mer omfattande och kanske resultera i att be-
dömningen mellan länen skulle bli mer likvärdig under förutsättning att alla län tog del av 
resultaten. Den bedömning som jag gör nu är att täkthandläggarna till stor del själva avgör 
vad som ska och inte ska vara med i en ansökan med begränsad samordning mellan länen. Om 
det ur miljöhänseende är bättre med en samordning låter jag vara osagt, däremot tror jag att 
entreprenörerna i branschen skulle uppskatta en sådan samordning.   
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Lagstiftning 
Lagstiftningen kring täktverksamhet är uppbyggd av en mängd lagar och förordningar. 
Tillståndsprocessen för täktverksamhet är dock till största del styrd av miljöbalken och dess 
förordningar, nedan listas de förordningar i miljöbalken som styr täktverksamhet (Notisum): 
 
Förordning (SFS 1998:904) om täkter och anmälan för samråd 
Förordning (SFS 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Förordning (SFS 1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 
Förordning (SFS 1998:901) om verksamhetensutövarens egenkontroll 
Förordning (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillstånd enligt miljöbalken 
Förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter 
 
Det finns även andra lagar med tillhörande förordningar som påverkar täktverksamheten och 
tillståndsprocessen: (Johansson, 2001) 
 
Arbetsmiljölag (SFS 1977:1 160) 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868) 
Räddningstjänstlag (SFS 1986:1 102) 
Lag om transport av farligt gods (SFS 1982:821) 
Plan- och bygglag (SFS 1987:10) 
Skogsvårdslag (SFS 1979:429) 
Lag om kulturminnen mm (SFS 1988:950) 
Väglag (SFS 1971:948) 
Brottsbalk (SFS 1962:700) 
Ordningslag (SFS 1993:1 617) 
Lag om skatt på naturgrus (SFS 1995:1 667) 

Miljöbalken 
Första januari 1999 trädde miljöbalken i kraft, tanken med balken är att den skall utgöra en 
samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning. Miljöbalken har utarbetats utifrån 15 lagar 
som slagits samman, däribland lagar som naturresurslagen, naturvårdslagen, miljöskyddslagen 
m.fl. (Naturvårdsverket www). 
 
I samband med inträdet av 2007 förändras vissa paragrafer i miljöbalken, några paragrafer tas 
bort och andra tillkommer. Största förändringen sker i kapitlet om straff och förverkande. I 
hänsynsreglerna blir det en omstrukturering i ordningen av paragraferna. Även rubriker till-
kommer i 2 kap. för att hänsynsreglerna tydligare skall markeras. Vissa förändringar sker 
även i kapitlen om rätten att överklaga, miljösanktionsavgifter samt mål och tillämpningsom-
råde (Notisum). 

Miljöbalkens syfte och mål 
Nyckelorden inom miljöbalken är hållbar utveckling. Enlig Bruntlandskommissionen (1987) 
definieras hållbar utveckling enligt följande: 
 

”Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att 
försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att 
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äventyra kommande generationens möjligheter att tillgodose sina 
behov.” 

 
Hållbar utveckling är ett väl inarbetat begrepp. Amsterdamfördraget (1999) bidrog till att 
målet om hållbar utveckling skrivits in i EU:s grundlagar och som tidigare nämnt har begrep-
pet en framträdande roll även inom den Svenska miljöbalken (Euro Info Center). I 1:1 första 
stycket MB är målen med miljöbalken beskrivna (Notisum): 
 
”Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att för-
ändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 
 
Miljömålen som riksdagen fastställt ger ledning vid bedömandet av vad hållbar utveckling är. 
16 miljömål, 15 fastställda i april 1999 och det sextonde ”Ett rikt växt- och djurliv” fastställt i 
november 2005 finns beskrivna i kapitel 4.1.3 (Naturvårdsverket 2003). 

Tillämpning/Miljöbalkens fem grundstenar 
1:1 andra stycket i miljöbalken är ett så kallat tolkningsimperativ. Tolkningsimperativet anger 
hur balkens regler skall tillämpas för att målen skall uppnås (Notisum).  
 
Miljöbalken skall tillämpas så att: 
 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  
3. den biologiska mångfalden bevaras,  
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och  
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.  

Miljökvalitetsmål 
Miljömålen är en led i arbetet med hållbar utveckling, målen har tagits fram för att beskriva 
den kvalitet och det tillstånd Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är hållbara på lång 
sikt ur ett ekologiskt perspektiv. Under varje miljökvalitetsmål finns ett eller flera delmål be-
skrivna med syftet att ange inriktning och tidsperspektiv. Miljökvalitetsmålen grundar sig i 
fyra övergripande miljömålsfrågor: Naturmiljön, Kulturmiljön, Hälsofrågor och Fysisk plane-
ring och hushållning med mark och vatten samt byggnader. Nedan följer de sexton av riksda-
gen antagna miljökvalitetsmålen (Miljömålsportalen, 2006). 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
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10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
God bebyggd miljö, grundvatten av god kvalitet och myllrande våtmarker är de miljökvali-
tetsmål som tydligast rör täktverksamhet. Det finns även ett delmål under god bebyggd miljö 
som direkt rör uttaget av naturgrus (Naturvårdsverket, 2003). 

Allmänna hänsynsregler 
De allmänna hänsynsreglerna finns i 2 kap. MB. Reglerna gäller vid alla åtgärder som inte är 
av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Hänsynsreglerna riktar sig primärt till den verk-
samhetsutövare som vidtar en åtgärd som på något sätt kan ha negativ inverkan på miljöbal-
kens mål dvs. hållbar utvecklingen. Hänsynsreglerna tillämpas i tillsyns- och prövningsmyn-
digheternas arbete till exempel då villkor utformas för en viss typ av verksamhet (Naturvårds-
verket www). 
 
Bevisbördsregeln (2:1 MB) 
I de allmänna hänsynsreglerna är bevisbördan omkastad. Det är verksamhetsutövaren som är 
skyldig att visa att miljöbalkens allmänna hänsynsregler följs. Bevisbördsregeln är dock inte 
en hänsynsregel i egentlig mening utan en mer övergripande regel om tillämpning.  
 
Kunskapskravet (2:2 MB) 
Principen syftar till att alla som påbörjar en verksamhet skall ha den kunskap som krävs för 
att kunna avgöra vilka miljöeffekter som uppkommer och i förlängningen skydda människors 
hälsa och miljön (KTH, 1998). Att ha kunskap om hur och vilka problem som uppkommer 
samt hur problemen kan lösas är grundläggande förutsättningar i allt miljöarbete. Kunskaps-
kravet är länkat till andra regler inom miljöbalken bland annat verksamhetsutövarens skyldig-
het att kontinuerligt planera och kontrollera sin verksamhet i syfte att både förebygga och 
motverka skador och olägenheter (Naturvårdsverket 2003). 
 
Försiktighetsmått (2:3 MB) 
På 1970-talet utarbetades en princip som i korthet syftar till att det är den som förorenar skall 
betala, Polluter Pays Principle (PPP). Försiktighetsmått är en naturlig följd av PPP, som inne-
bär att alla som skall öppna en verksamhet eller införa en åtgärd måste vidta de försiktighets-
mått, skyddsåtgärder samt iakttaga de begränsningar som krävs för att inte verksamheten eller 
åtgärden skall skada miljön eller människors hälsa. Internationellt finns en vedertagen försik-
tighetsprincip som nära hänger samman med MB:s försiktighetsmått (KTH, 1998). 
 
Buffertzoner mot bebyggda områden, bullervallar, flyttbara skärmar för att förhindra buller-
spridning och sedimentationsdammar för att förhindra eventuell förorening av vatten är alla 
exempel på försiktighetsmått som kan vidtas vid täktverksamhet. Försiktighetsmåtten är inte 
enbart knutna till fastigheten även transporter till och från täkten kan ställas krav på (Natur-
vårdsverket, 2003). 
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Bästa möjliga teknik (2:3 MB) 
Som en del i syftet att förebygga skador skall vid yrkesmässig verksamhet bästa möjliga tek-
nik användas. Tekniken skall från ekonomisk- och teknisk synpunkt vara möjlig att använda 
inom branschen. Tekniken skall finnas tillgänglig men behöver för den delen inte finnas i 
Sverige. Förekommer endast tekniken på ett experimentellt stadium är den inte ansedd att 
vara ”bästa möjliga” (KTH, 1998). 
 
Till bästa möjliga teknik syftas även till vilket sätt anläggningen konstrueras utformas, byggs, 
underhålls, leds och drivs samt avvecklas och tas ur bruk (Naturvårdsverket 2003). 
  
Produktvalsprincipen (2:4 MB) 
Kallas i vissa fall för substitutionsprincipen och innebär att när kemiska produkter eller 
biotekniska organismer som kan tänkas skada människors hälsa och miljö ska användas skall 
de om så är möjligt ersättas med produkter som är mindre farliga. Kravet gäller också använ-
dandet av produkter eller varor som är behandlat med kemisk produkt eller biotekniks orga-
nism. Produktvalsprincipen gäller inte bara yrkesmässig försäljning eller användning utan 
även privatpersoner som vidtar åtgärder innefattas i principen (KTH, 1998). 
 
Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2:5 MB) 
Tanken med hushållnings- och kretsloppsprincipen är att alla som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi men också i så hög grad som möjligt 
återanvända och återvinna (KTH, 1998). Vid tillverkning ska en resurs- och energisnål pro-
cess användas. Utvunnet material skall på ett uthålligt sätt användas, återanvändas, återvinnas 
och bortskaffas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen tar skada (Natur-
vårdsverket, 2003).  
 
Lokaliseringsprincipen (2:6 MB) 
Vilka miljöstörningar som uppkommer bestäms till stor del av den plats där verksamheten ska 
etableras. Platsen skall väljas med hänsyn till Miljöbalkens mål och hushållningsbestämmel-
ser. I vissa fall kan flera platser vara lämpliga för etablering av verksamhet. Valet av plats 
skall vara där minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, dock 
under premisserna att ändamålet skall uppnås. Viktiga faktorer vid bestämning av plats är 
bland annat känsligheten för utsläpp till vattenområden, naturvärden och avståndet till när-
maste bebyggelse. Vid nyexploatering är det särskilt viktigt att stor hänsyn tas till lokalise-
ringsprincipen. Även vid utbyggnad av befintliga anläggningar och omprövning av tillstånd 
kan krav ställas på omlokalisering, kraven får dock inte vara orimliga. 
 
Rimlighetsavvägning (2:7 MB) 
Kallas i vissa fall för skälighetsregeln och innebär att bedömningen av nyttan för försiktig-
hetsmåtten skall jämföras med kostnaden för åtgärderna. Kostnaden för exempelvis skyddsåt-
gärderna måste stå i proportion med den nytta som de gör, kostnaden får heller inte vara 
orimlig. Avvägningen får dock inte medföra att en miljökvalitetsnorm försummas (KTH, 
1998). 
 
Ansvar för avhjälpande av skador (2:8 MB) 
Om en skada eller olägenhet för miljön uppkommit är det den som bedrivit verksamhet som 
orsakat skadan eller olägenheten som ansvarar för att den avhjälps (Polluter Pays Principle). 
Regeln gäller även om verksamheten lagts ned eller överlåtits. I 10 kap MB regleras ansvarets 
omfattning närmare. 
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Stoppregeln/Slutavvägning (2:9 MB) 
Stoppregeln syftar till att garantera att verksamheter med oacceptabla följder inte får bedrivas. 
Skulle av någon anledning balkens övriga hänsynsregler inte ge tillräckligt skydd mot farliga 
verksamheter och åtgärder griper stoppregeln in. Endast regeringen har rätten att meddela 
undantag från stoppregeln, det ska då kunna visas att verksamheten medför fördelar som från 
allmän eller enskild synpunkt klart överväger olägenheterna. (Notisum) 

Hushållning med mark- och vattenområden 
I tredje och fjärde kapitlet av miljöbalken finns grundläggande och särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Enligt 3:1 MB skall mark- och vattenområden 
användas: 
 
”… för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.” 
 
De grundläggande hushållningsbestämmelserna tillämpas i skepnad av avvägningsregler där 
avvägningen sker mellan bevarande- och nyttjandeintressen. Reglerna är till för att beskriva 
de fall där samhället har väsentliga markpolitiska intressen att bevara vid önskemål om an-
vändning av mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt (Naturvårdsverket www).  
 
4 kap miljöbalken innehåller särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 
vissa områden i landet, här räknas geografiska områden av riksintresse för olika ändamål upp. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiska styrmedel som regleras i 5 kap miljöbalken. MKN 
kan införas antingen för vissa geografiska områden alternativt för hela landet. Regeringen 
meddelar införandet av en MKN av olika anledningar, i förebyggande syfte, för att åtgärda 
befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna 
realisera EG-direktiv. I dagsläget finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer (Natur-
vårdsverket www): 
 

• MKN för utomhusluft (SFS 2001:527) 
• MKN för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
• MKN för omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

 
Tanken med MKN är att de ska ange de förorenings- eller störningsnivåer som inte utgör fara 
för olägenheter av betydelse för människor och/eller utan fara för påtagliga olägenheter för 
miljön. Angivna nivåer får inte över- eller underskridas efter en bestämd tidpunkt och de ska 
ange tex. högsta eller lägsta förekomst i mark, vatten eller luft av kemikalier eller högsta nivå 
för buller. Nivåer kan också anges för högsta eller lägsta förekomst av sk indikatorarter, dvs. 
organismer vars antal är avgörande i bedömningen av miljöns tillstånd (KTH, 1998). 

Miljökonsekvensbeskrivningar  
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag hanteras i 6 kap MB. Där beskrivs 
bland annat hur MKB skall upprättas och vilka krav som ställs. Syftet med MKB är att skapa 
ett bättre beslutsunderlag, beskrivningen är till för att möjliggöra en samlad bedömning av 
den tilltänkta verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och resurshushållningen. 
Ett syfte som bäst uppnås när frågor om påverkan på miljön kommer in i ett tidigt stadium 
samt följer tillståndsprocessen fram till beslut (Naturvårdsverket www).  
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”Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden 
kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kultur-
miljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan 
hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad be-
dömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.” – 6:3 första stycket MB 
 
MKB-processen syftar även till att ge intressenter i form av allmänheten, myndigheter, orga-
nisationer mfl möjligheten att påverka verksamheten/åtgärden och det beslutunderlag som tas 
fram. Processen kan delas in i ett antal delar (MKB-centrum, www): 
 

• Behovsbedömning – Behövs MKB? 
• Bakgrundsdata – Vilka data behövs för att beskriva miljöns utveckling? 
• Alternativ – Vilka lokaliserings- och utformningsalternativ finns? 
• Nollalternativ – Vad händer om ingen verksamhet eller åtgärd etableras 
• Samråd – Med allmänheten, organisationer, myndigheter mfl 
• Avgränsningar – Med avseende på alternativ, miljöaspekter, systemgränser mm 
• Effekter – Identifiering, beskrivning och bedömning 
• Skadeförebyggande åtgärder – Vilka åtgärder kan vidtas? 
• MBK-dokument – Utformande av dokument 
• Granskning – MKB-dokumentet och samrådsförfarandet granskas 
• Kontroll och uppföljning – Av miljöpåverkan 

 
MKB behandlas mer ingående i kapitel 5 

Miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet ingår under tredje avdelningen, särskilda bestämmelser om vissa verk-
samheter, i MB. Enligt 9:1 MB avses miljöfarlig verksamhet vara: 
 

1. ”utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anlägg-
ningar i mark, vattenområden eller grundvatten,  

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 el-
ler genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller  

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joni-
serande strålning eller annat liknande.”  

 
Den första augusti 2005 tillkom en paragraf i miljöbalken 9:6a MB, en paragraf som innebär 
att täkter likt andra miljöfarliga verksamheter skall huvudsakligen prövas enligt 9 kapitlet 
miljöbalken (Notisum).  
 
Viktigt med begreppet miljöfarlig verksamhet är att det ses i ett långt tidsperspektiv. Verk-
samhet som kan anses var avslutad går ändå under benämningen miljöfarlig verksamhet så 
länge det finns en risk för förorening. Det behöver inte vara den faktiska driften som är avgö-
rande vid användning av begreppet miljöfarlig verksamhet utan det är verkningarna av aktuell 
verksamhet som avgör. 
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I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) finns en 
förteckning som listar tre kategorier av miljöfarlig verksamhet. Verksamheter och anlägg-
ningar på A-listan kräver tillstånd vid miljödomstolen, på B-listan krävs tillstånd av länssty-
relsen och på C-listan krävs anmälan till länsstyrelsen alternativt kommun. 

Prövning 
I fjärde avdelningen av miljöbalken hanteras prövningen av mål och ärenden. 16 kap. MB 
behandlar prövningen allmänt, dvs. vilka prövningsmyndigheterna är, regler kring tillstånd, 
godkännande och dispens samt vilka som har rätten att överklaga beslut. Myndigheterna som 
prövar är regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter, kommunerna, miljö-
domstolarna, Miljööverdomstolen samt Högsta domstolen. Vid mål om straff och förverkande 
går prövningen via tingsrätt och vid överklagande via hovrätten och Högsta domstolen. Nedan 
följer allmänna regler kring tillstånd, godkännande och dispens (KTH, 1998): 
 

• Villkor får ställas på verksamheter i samband med tillstånd, godkännande eller dis-
pens. Mål, allmänna hänsynsregler och andra bestämningar i miljöbalken ligger till 
grund för ställda villkor.  

• Tillstånd, godkännande och dispenser får tidsbegränsas.  
• Säkerhet för betalning av efterbehandling kan krävas. 
• Inga miljökvalitetsnormer får över- eller underskridas i samband med tillstånd, 

godkännande och dispenser.   
• Tillstånd, godkännande och dispenser kan vägras bland annat i de fall sökande inte 

verkställt sina förpliktelser enligt tidigare tillstånd och när sökande tidigare inte ansökt 
om nödvändigt tillstånd, godkännande eller dispens. Har sökande väsentlig anknytning 
på grund av ägar- eller ansvarsförhållande till tidigare verksamhet där förbiseende av 
ansökan skett kan sökande nekas tillstånd, godkännande eller dispens.  

• I vissa fall kan tillstånd och dispenser förenas med skyldigheten att utföra eller bekosta 
särskild undersökning av berört område, särskilda åtgärder för att bevara berört om-
råde alternativ kompensera det intrång i allmänna intressen som verksamheten medför. 

 
I samband med tillståndsgivande av täkter krävs alltid säkerhet för efterbehandling, tillståndet 
tidsbegränsas även med avsikten att på ett bättre sätt kontrollera miljöpåverkan som täkten 
bidrar till.  

Tillsyn 
För att kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens föreskrifter, domar och beslut krävs tillsyn, 
något som hanteras i miljöbalkens femte avdelning, 26 kap. den delen av tillsynen kallas ope-
rativ tillsyn och utövas direkt gentemot den som bedriver verksamheten. Tillsynsmyndigheten 
har dessutom uppgiften att ge råd, informera och idka liknande verksamhet för att skapa förut-
sättningar för att miljöbalkens ändamål tillgodoses, även kallat tillsynsvägledning. Regeringen 
bestämmer vem som utövar tillsynen. Naturvårdsverket, andra statliga myndigheter och 
kommunerna finns bland tillsynsutövarna.  
 
I ledet för att förebygga och förhindra skador och olägenheter skall verksamhetsutövaren 
kontinuerlig planera och kontrollera verksamheten. I de fall verksamheten är en miljöfarlig 
verksamhet enligt tillståndsplikten skall en gång per år lämnas in en miljörapport till aktuell 
tillsynsmyndighet. (Naturvårdsverket, www) 
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Avgifter  
För att finansiera handläggning vid prövnings- och tillsynsärenden, inspektioner mm tas av-
gifter ut. I tabell 1 finns det angivet de årliga avgiftsbeloppen beroende av tillståndsgiven 
mängd specifikt för täkter. (Länsstyrelsen, 2006f) 
 
Tabell 1:  Årlig avgift för den som bedriver täkt 
Tillståndsgiven mängd [ton] Årlig avgift [kr] 
 <1 000  875 
 1 000 – 4 999  1 300 
 5 000 – 9 999  1 750 
 10 000 – 49 999  4 375 
 50 000 –199 999  10 500 
 ≥ 200 000  17 500 
 
I de fall kommunen övertar tillsynen skall 70 procent av den årliga avgiften tillfalla staten. 

Miljösanktionsavgifter 
Miljösanktionsavgifter (MSA) kan meddelas till den som: 
 

• Startar en verksamhet som är tillståndspliktigt eller anmälningspliktig enligt miljöbal-
ken utan att tillstånd getts eller anmälan gjorts 

• Åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i tillstånd givna enligt miljöbalken. 
• Åsidosätter andra bestämmelser i miljöbalken eller bestämmelser i EG:s förordningar 

inom miljöbalkens tillämpningsområde. 
 
Avgiften är som lägst 1 000 kr och som högst 1 000 000 kr och meddelas av tillsynsmyndig-
heten. Det spelar ingen roll om överträdelsen ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet för att 
avgiften skall tas ut. I förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) finns bland 
annat beskrivet om den aktuella avgiften i det specifika fallet (Notisum). 
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Geologi 
Geologi är läran om Jorden. Till största del handlar geologi om naturvetenskaplig forskning 
som riktar sig mot jordskorpans sammansättning, uppbyggnad, historia samt de processer som 
präglat jordskorpans utveckling. (Loberg, 1999) 
 
Vissa menar att sten är grunden för vårt moderna samhälle. Bokstavligt talat utgörs grunden 
till hus, vägar, järnvägar mm av krossad sten. Tidigare användes rullstensåsar för att fram-
ställa grus, numer används bergkross i större utsträckning då grus från rullstensåsar är en änd-
lig resurs. Användningsområdena för berg och mineraler är i det närmaste oräkneliga. Några 
användningsområden för mineraler är färgframställning, kvalitetshöjare vid papperstillverk-
ning, elektriska isolatorer, material till glastillverkning mm (Stockholm universitet, www). 

Mineraler 
Mineraler är enligt definition en fast uppträdande oorganisk substans med en angiven kemisk 
formel, mineraler har även kristallsymetriska egenskaper. Definitionen har dock ett par un-
dantag i de icke-kristallina substanserna och de metamikta mineralen dvs. vissa mineraler som 
innehåller radioaktiva grundämnen som i sin tur påverkat mineralen. I dagsläget är ca 3 500 
mineraler upptäckta men bara ett hundratal av dessa är att bedöma som vanligt förekommande 
(Loberg, 1999). Jordskorpan domineras av ett fåtal mineraler som beståndsdelar i bergarter. 
Nedan finns en tabell, tabell 1, som visar de vanligast bergartsbildande mineralerna i jord-
skorpan (Miskovsky, 2003): 
 
Tabell 1: Bergartsbildande mineraler i jordskorpan 

Mineral Vol-% i jordskorpan 
Fältspater  58 

Pyroxener - amfiboler  13 
Kvarts  11 

Glimmer och lermineral  10 
Olivin  3 
Övriga  5 

 
Jordskorpan är till största del, ca 95 procent, uppbyggd av sk silikater. Silikaterna är före-
ningar mellan kisel och syre. I jordskorpan finns även så kallade malmmineraler, malmmine-
ralerna är vanligen föreningar mellan någon metall, järn, koppar, zink, bly, silver mm, och 
syre eller svavel.  
 
Utifrån mineralernas olika fysikaliska egenskaper kan det bestämmas vilken eller vilka mine-
raler som förkommer i ett prov. Nedan beskrivs några av de egenskaper som ligger till grund 
vid bestämning av ett mineral. Egenskaperna kompletterar varandra, genom att testa alla 
egenskaperna går det genom uteslutningsmetoden att bestämma aktuellt mineral.  
 
Färg – Den kemiska sammansättningen i ett mineral ger upphov till att ljus absorberas olika. 
Det ljus som inte absorberas reflekteras, något som uppfattas av ögat och ger mineralet dess 
färg. Beroende av inblandning av olika ämnen, föroreningar och störningar i uppbyggnaden 
kan de våglängder som reflekteras vara olika i ett och samma mineral medan ett annat mineral 
alltid har en specifik färg.  
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Lyster – Är en egenskap som hos många mineraler är typisk och utgör därför ett bra verktyg 
vid mineralbestämning. Ljusbrytnings- och reflektionsförmågan är avgörande för hur bra 
egenskapen lyster framträder. Lyster är dock oberoende av mineralets färg 
 
Hårdhet – Mäts i en tiogradig skala och kallas för Mohs’ hårdhetsskala.  
 
1. Talk, repas lätt med nagel 6. Fältspat, repar glas svagt 
2. Gips, repas nätt och jämt med nagel 7. Kvarts, repas av en fil gjord av specialstål 
3. Kalkspat, repas lätt med kniv 8. Topas, repar glas och stål  
4. Flusspat, repas med kniv 9. Korund, repas bara av diamant  
5. Apatit, repas nätt och jämt med kniv 10. Diamant, kan ej repas, skär glas 
  
Spaltbarhet – Vissa mineraler har egenskapen att de lätt klyvs efter vissa plana ytor. Antalet 
plana ytor, sk spaltplan varierar mellan olika mineraler, därför kan den egenskapen användas 
för att urskilja ett visst mineral.  
 
Densitet – Utrycks ofta i mineralsammanhang som gram per kubikcentimeter (g/cm3). Mine-
raler har olika täthet och kan därför särskiljas genom just denna egenskap. Silikater brukar ha 
en densitet mellan 2,6-3,5 och malmmineralerna mellan 4-10. 
 
Streck – Fås fram genom att repa mineralen mot oglaserat porslin. Mineralen efterlämnar då 
ett mer eller mindre färgat spår efter sig (Miskovsky, 2003). 
 
Bestämningsnyckel för mineral finns i bilaga 1. 
 

Bergarter 
Bergarter definieras som ett sammanhållet och som en del av jordskorpan förekommande 
kornaggregat, vilket består i ett eller flera mineraler. Bildningssättet delar in bergarterna i tre 
typer (Loberg, 1999): 
 

• Magmatiska bergarter – Bildas genom att magma stelnar inuti eller uppe på jordskor-
pan 

• Sedimentära bergarter – Bildas genom att fast material som avlagrats i luft, vatten eller 
is alternativt samlas vid kemisk utfällning läks samman. 

• Metamorfa bergarter – Bildas genom att magmatiska eller sedimentära bergarter om-
vandlas genom tryck- och temperaturändringar. 

 
Genom diverse geologiska processer kan en bergart övergå till en annan, se figur 4 (Stock-
holm universitet, www). 
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Figur 7: Bergarternas kretslopp: Miskovsky 2003 
 

Struktur, textur och mineralsammansättning 
Det är inte bara bildningssättet som delar in bergarterna. Bergartstyperna har även en speciell 
inre uppbyggnad, vilket ger bergarten ett karakteristiskt utseende och egenskaper som kan 
användas vid bergartsbestämning. Struktur, textur och mineralsammansättning är de viktigaste 
bergartsegenskaperna. 
 
Strukturen avser partikelordningen och indelas i: 

• Massformig – Slumpvis fördelade partiklar 
• Lagrad/skiktad – Skikt och lager med varierande tjocklek (Materialvariationer) 
• Foliation – Enstaka mineralpartiklar orienteras i parallella plan (Förgnejsning, 

förskiffring) 
 
Texturen har att göra med partiklarna storlek, form, kornfogning och kristallieringsgrad mm 
och indelas i: 

• Jämnkorniga – Ojämnkorninga                                                             
• Grovkorniga – Medelkorniga – Finkorniga (Olika skalor för olika bergartstyper) 
• Helt utkristalliserade – Delvis utkristalliseras – Icke utkristalliserad (Beror av 

avkylninghastigheten)  
 
Bergartstyperna har även specifik mineralsammansättning vilket påverkar bergartens fysika-
liska egenskaper.  

Bestämning av bergart 
Tre viktiga bergartsegenskaper används vid bergartsbestämning: struktur, textur och mineral-
sammansättning. Strukturella egenskaper används för att bestämma bergartens ursprung, 
texturen och mineralsammansättningen används för att ge bergarten dess namn. Som hjälp vid 
bergartsbestämning finns att tillgå en nyckel där strukturer, texturer och mineralsammansätt-
ningen hjälper till att visa bergartstypen, se bilaga 4 (Miskovsky, 2003). 

Sveriges Berggrund 
Sveriges berggrund består av flera olika delar, där de äldsta delarna går under benämningen 
urberg. Urberget är av prekambrisk ålder dvs. tillhör eonerna arkeikum och proterozoikum. 
Svenska urberget bildar en del av Baltiska skölden (Fennoskandiska skölden). Den Baltiska 
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skölden sträcker sig från södra Norge, in i Sverige, hela Finland samt vissa delar av Ryssland 
vid Kolahalvön. Baltiska skölden kan delas in i fem huvudprovinser: 
 

• Arkeiska provinsen 
• Svekokarelska provinsen 

– Karelsk-lapponiska delprovinsen 
– Svekofenniska delprovinsen 

• Transskandinaviska granit-porfyrbältets provins 
• Sydvästskandinaviska provinsen 
• Blekninge-Bornholmprovinsen 

 
Den Baltiska skölden angränsar i väster mot den Skandinaviska-, Kaledoniska fjällkedjan och 
i sydost mot den Ryska plattformen (Loberg, 1999). Berggrunden tillhörande Baltiska skölden 
domineras av medel- till starkt metamorfoserade bergarter däribland glimmerskiffrar, sedi-
ment- och ortognejser, hälleflintor, leptiter, amfiboler samt magmatiska bergarter såsom gra-
niter, porfyrer, pegmatiter, apliter, gabbror, diabaser mm. Den Skandinaviska fjällkedjan do-
mineras av fylliter, glimmerskiffer, skiffriga amfiboliter och gnejser men det förekommer 
även kvartsitstråk och lågt metamorfoserande sura vulkaniter. Bildningen av den Skandina-
viska fjällkedjan har bidragit till att fjällkedjans bergrund skiljer sig markant från Baltiska 
skölden. Berggrunden i fjällkedjan är ofta starkt förskiffrad eller förgnejsad. Ryska plattfor-
men utgörs av sedimentbergarter där kalkstenar, lerskiffrar och sandstenar hör till de vanli-
gaste bergarterna.  

Kravspecifikationer från olika branscher 

Vägkonstruktioner 
Cirka hälften av allt bergmaterial som årligen används i Sverige går till vägbyggnationer. 
Tanken på ett hållbart samhälle har bidragit till att naturgrusförekomster bevaras i så stor ut-
sträckning som möjligt, vilket i sin tur bidrar till en ökad användning av krossat berg. Den 
ökade användningen har bidragit till att kvalitetsmaterial efterfrågas i större utsträckning då 
de bidrar både till samhällsekonomiska och miljömässiga vinster.  
 
Till vägkonstruktioner bör slitstarka material som porfyrer, apliter, kvartsiter och finkorniga, 
jämnkorninga graniter användas i bundna slitlager. I bärlager kan diabaser och medelkor-
ninga, jämnkorniga gabbror användas då de har stor motståndskraft mot mekanisk påfrest-
ning. Förskiffrade, förgnejsade och glimmerrika metamorfa bergarter samt sedimentbergarter 
är av lägre kvalitet och bör användas varsamt (Miskovsky, 2003).  
 
Vägverkets publikation ATB-väg 2005 (publ 2005:112) indelar bergmaterial i tre bergstyper 
där kulkvarnsvärdet ligger till grund för bedömningen. För kulkvarnsvärde lägre än 18 klassas 
berget till bergtyp 1, kulkvarnsvärde mellan 18 och 30 ger bergtyp 2 och för värden över 30 
till bergtyp 3.  
 
ATB-väg 2005 kapitel I, ”Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bi-
tumenbundna lager” innehåller fler kvalitetsparametrar för stenmaterial beroende på bland 
annat trafikmängd. (Vägverket, 2005) 

Banvallar 
Likt materialet i vägkonstruktioner bör bergarter med låg sprödhet användas, exempel på det 
är fin- medelkorninga, jämnkorniga gabbror, diabaser och graniter. Material innehållande 
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magnetiska mineraler eller höga halter av kvarts bör inte användas. Magnetismen stör styrs- 
och kommunikationssystem och hög halt av kvarts kräver särskilda skyddsåtgärder. 
 
Kvalitetskraven som banverket ställer på bergmaterial till banvallar kan hittas i föreskriften 
BVS 585.52. Nedan har kraven på makadamballast sammanfattas (Banverket, 2004) 
 

• Petrografisk analys skall utföras enligt SS-EN 932-3 ”Ballast – Generella egenskaper 
– Del 3: Petrografisk beskrivning, förenklad metod” 

• Kvartshalt skall redovisas av den anledningen att hög kvartshalt kräver särskilda 
skyddsåtgärder ur arbetsmiljösynpunkt. 

• Glimmerhalten får maximalt vara 10 vol-%, i vissa fall, vid glimmerhalt mellan 10 och 
25 vol-%, kan dock förvaltaren avgör om materialet ändå kan användas beroende på 
hur glimmermineralen är orienterad i bergarten. 

• Makadamballast indelas i två klasser, I och II, med olika geometriska och fysikaliska 
krav. 

Betongballast 
Krav på bergmaterial till betong finns bland annat beskrivet i Anläggnings-AMA 98 och BRO 
2002. Kraven på betongen är beroende av vilken funktion som betongen skall ha. Olika bran-
scher har olika specifikationer beroende på hur betongen skall användas. Gemensamt för alla 
branscher är att materialet skall vara beständigt och hållfast. Exempel på bra betongballast är 
graniter och glimmerfattiga gnejser. Gabbror och diabaser bör användas med försiktighet på 
grund av deras höga densitet (Miskovsky, 2003). 

Testmetoder 
För att ta reda på vilken kvalitet som stenmaterialet i en täkt har används ett antal testmetoder, 
testerna som 2005 anpassades till EU-standard utförs på väglaboratorier. Nedan finns angivet 
och beskrivet några av de testmetoder som används:   
 

Siffran inom parantes anger metodnumret enligt SIS, Swedish Standards Institute 
 
Bestämning av Korndensitet (SS-EN 1097-6) – Genom Arkimedes princip bestäms förhål-
lande mellan provets vikt och provets volym. Partiklar större än 5,6 mm torkas och vägs i luft, 
provet nedsänkes sedan i vatten och vägs även där.  
 
Bestämning av Flisighetsindex (SS-EN 933-3) – Provet är uppbyggt av två siktmoment. 
Första steget är att dela upp provet med hjälp av siktar med kvadratiska maskor med vidden 
D. Varje fraktion siktas sedan med en spaltsikt där spaltsiktens spaltbredd är D/2. Flisighets-
index utgör den totala vikten hos kornen som passerat spaltsiktarna, uttryckt i viktprocent av 
provets totala vikt. Resultatet av analysen ger ett förhållande mellan medelbredd och medel-
tjocklek. 
 
Bestämning av Kornfördelning (SS-EN 933-1) – Torkat stenmaterialprov vägs och genom 
tvättsiktning tas s.k. filler bort, vilket är partiklar mindre än 0,063 mm. Materialet torkas åter 
en gång innan det vägs. Vidare uppdelas materialet i fraktioner genom en serie av siktar, ma-
terialet i varje sikt vägs för att sedan sammanställas till en procentuell siktkurva.  
 
Bestämning av Krossytegrad (SS-EN 933-5) – Torrt och rent analysprov invägs, vidare ge-
nom okulär besiktning bedöms och delas provet in i tre alternativt två grupper: en grupp med 
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krossytor på alla sidor, en grupp med korn utan krossytor och en grupp med övriga korn. 
Grupperna vägs och krossytegraden beräknas.  
 
Bestämning av LT-index (EN 933-4) – Anger andelen korn vars förhållande i längd/tjocklek 
är mindre än ett givet värde, värdet uttrycks i viktprocent. Speciella dragtolkar delar upp pro-
vet i antingen tre eller två grupper beroende vad som efterfrågas. 
 
Bestämning av Kulkvarnsvärde (SS-EN 1097-9) – Under 1 timmes tid mals en given 
mängd av en rensiktad fraktion ned med hjälp av 7 kg stålkulor, ca 500 stycken med 15 mm 
diameter. Kvarnen som mal innehåller även 2 liter vatten. Efter malningen siktas materialet 
genom en 2 mm-sikt, kulkvarnsvärdet utgörs av det material som passerar sikten uttryckt i 
viktprocent. 
 
Bestämning av micro-Deval (SS-EN 1097-1) – Liknar processen för kulkvarnsvärde. micro-
Deval testar 500 g i fraktionen mellan 8-11,2 mm. Fraktionen roteras 12 000 varv i en trumma 
tillsammans med 5 000 g stålkulor och 2,5 l vatten. Vidare siktas materialet genom en 8 mm 
och en 1,6 mm sikt. Mängden material som passerar 1,6 mm sikten angivet i viktprocent utgör 
micro-Deval värdet.  
 
Bestämning av Los-Angeles tal (SS-EN 1097-2) – Metoden testar grovfraktioner mellan 10-
14 mm. 5 kg av provet testas i en trumma utrustat med 400-445 g stålkulor och en 25 mm 
lyftbalk. Provet roteras i 500 varv och våtsiktas därefter genom en 1,6 mm sikt. Beräkningen 
av LA-talet görs sedan enligt formeln LA = (5000 – m)/50, där m utgör kvarvarande mängd 
på 1,6 mm sikten.  
 
Petrografisk analys (SS-EN 12407, SS-EN 932-3) – Metoden används för att studera berg-
materialets struktur, textur och mineralsammansättning. Analysen kräver geologisk utbildning 
och grundar sig på polarisationsmikroskopi av tunnslip. Likt andra testmetoder är det av stor 
betydelse för analysens resultat att uttagning av representativa prover sker. 
 
 

 
Figur 8: Utrustning för bestämmandet av micro-deval och kornfördelning: Väglaboratoriet 2006
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Bilaga 4 – Bestämningsnyckel för bergart (Miskovsky 2003) 
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ENKÄT – Jämförelse mellan Sveriges län med avseende på täktverksamhet 
 
Mitt namn är Lars Hannu och jag läser till civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå 
tekniska universitet. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som riktar sig mot täkt-
verksamhet. 
 
Som en del i mitt examensarbete har jag valt att göra en undersökning mellan de olika länens 
synsätt på täktverksamhet. Samma lagstiftning gäller givetvis för alla länen men min tes är att 
det finns vissa skillnader hur ni som täkthandläggare resonerar på grund av de olika förutsätt-
ningar som råder i länen. 
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om du eller någon inom er avdelning ville hjälpa mig i mitt 
examensarbete och ta er tid att svara på den här enkäten. Som motprestation får ni givetvis ta 
del av resultatet från undersökningen om så önskas. 
 
Besvara enkäten antingen genom att skriva direkt i dokumentet där enkäten ligger eller i ett 
nytt dokument. Det går även bra att skicka handskrivna svar med post till adressen nedan.  
 
Om det uppstår någon oklarhet kring frågorna kan ni beskriva hur ni tolkat frågan och sedan 
svara efter det. Lämna gärna telefonnummer så jag kan kontakta er vid eventuella frågor.  
Det går även bra att kontakta mig. 
 
 
Lars Hannu 
 
Storgatan 107 A 
941 37 Piteå 
070 – 322 71 25 
larhan-1@student.ltu.se 
 
 
 

mailto:1@student.ltu.se
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Enkätsvar 
Av 21 stycken län valde 11 län att svara på enkäten. 4 av 5 län i Norrland, 1 av 7 län i Svea-
land och 6 av 9 län i Götaland valde att svara.  
 
Fråga 1 – Hur många tillståndsgivna täkter, fördelat på sand-, naturgrus och bergtäk-
ter, finns inom ert län? 
Varje år ger SGU (Sveriges geologiska undersökning) ut en rapport ”Grus, sand och kross-
berg. Produktion och tillgångar” där finns bland annat siffror som visar den totala produktio-
nen av ballastmaterial i län och kommuner och antalet täkter uppdelat på län och kommuner. 
När denna enkät gavs ut hade inte 2005 års rapport kommit ut och därför fanns denna fråga 
med i enkäten. Vid sammanställningen av enkäten fanns dock rapporten att tillgå. För att få en 
bättre jämförelse mellan de olika länen, då några av länen valde att inte svara, används siff-
rorna från rapporten i fråga 1 och 3.  För att kunna jämföra antalet täkter i de olika länen på ett 
bra sätt har fyra stycken diagram skapats. Alla diagrammen är skapade utifrån de siffror som 
finns i tabell 4.   
 
Tabell 4: Antalet tillståndsgivna täkter fördelat på naturgurs, berg, morän och kombinerade täkter 

 Län Naturgrus Berg Morän Kombinerad Tot 
Blekinge 26 7 4  0 37 
Dalarnas 112 32 0  0 144 
Gotlands 31 7 0  0 38 
Gävleborgs 86 57 0  0 143 
Hallands 43 11 0 6 60 
Jämtlands 119 63 33 1 216 
Jönköpings 75 31 4 9 119 
Kalmar 37 21 16  0 74 
Kronobergs 47 13 16  0 76 
Norbottens 114 60 33 0 207 
Skåne 65 39 3 4 111 
Stockholms 38 16 0 10 64 
Södermanlands 25 8 0 15 48 
Uppsala 19 16 2 2 39 
Värmlands 51 48 3 14 116 
Västerbottens 158 67 38 3 266 
Västernorrlands 67 50 17 7 141 
Västmanlands 27 15 1  0 43 
Västra Göta-
lands 

112 61 3 22 198 

Örebro 33 25 0 2 60 
Östergötlands 25 22 0 21 68 
 1310 669 173 116 2268 
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Figuren 1 visar det sammanlagda antalet tillståndsgivna täkter som finns i varje län. Högst 
antal täkter har Västerbottens län med 266 stycken och minst har Blekinges län med 37 täkter. 
I Sverige totalt finns 2268 tillståndsgivna täkter. Medelvärdet ligger på 108 täkter per län med 
där Skåne län har det värde som ligger närmast medelvärdet. Medianvärde innehar Krono-
bergslän med 76 täkter.  
 

Totala antalet täkter: Naturgrus, Berg, Morän samt Kombinerade täkter

37 38 39 43 48
60 60 64 68 74 76
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Figur 9: Totala antalet täkter fördelat på de olika länen 

 
Nedanstående figur, figur 2, visar det totala antalet täkter fördelat både på de olika länen men 
också fördelat på Sveriges landsdelar. Totalt har Götaland 781 stycken täkter, Norrland 973 
och Svealand 514. Det genomsnittliga värdet för länen är 87 täkter per län i Götaland, 195 
täkter per län i Norrland och 73 täkter per län i Svealand. 

Antal täkter per län och landsdel
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Figur 10: Totala antalet täkter fördelat på län och landsdel 
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Figur 3 åskådliggör hur antalet täkter fördelar sig mellan materialslagen i de olika länen. Ur 
figuren kan utläsas att antalet naturgrustäkterna dominerar i alla län.   

Antal täkter fördelat på materialslag och län
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Figur 11: Totala antalet täkter fördelat på material och län 

 
Nedanstående figur, figur 4 visar den procentuella fördelningen mellan antalet täkter i de 
olika länen. Högst andel naturgrustäkter har Gotlands län med strax över 80 % följt efter Da-
larnas län som har knappt 80 % naturgrustäkter. En avsevärd skillnad mellan Gotland och 
Dalarnas län är att den tidigare nämna totalt har det näst lägsta antalet täkter medan Dalarnas 
län totalt har den femte högsta antalet täkter. Ur figuren kan också utläsas att de tre län med 
flest antal täkter (Norrbotten, Jämtland och Västerbotten) har en relativt jämn fördelning 
mellan materialslagen (ca 55 % naturgrus, ca 30 % bergstäkter och ca 15 % moräntäkter). 

Procentuell fördelning mellan materialslag, län och antal täkter
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Figur 12: Procentuell fördelning mellan materialslag, län och antal täkter 
 



Bilaga 6 – Enkät  

 5(11) 

Fråga 2 – Om möjligt gör en uppskattning på hur många husbehovstäkter som finns 
inom ert län. 
Det genomgående svaret är att det är svårt att svara på exakt hur många husbehovstäkter som 
finns inom de olika länen. I några fall hänvisar handläggarna till gjorda eller pågående inven-
teringar där antalet husbehovstäkter kan anges med ett ungefärligt värde. I andra fall är dock 
den angivna siffran grovt uppskattad.  
 
Fråga 3 – Hur mycket material, fördelat på sand-, naturgrus och bergkross, har under 
2005 brutits ut inom ert län? 
Som tidigare angivits ger SGU (Sveriges geologiska undersökning) ut en årlig rapport ”Grus, 
sand och krossberg. Produktion och tillgångar” där finns siffror som visar den totala produk-
tionen av ballastmaterial i län och kommuner samt antal täkter fördelat på län och kommuner. 
När denna enkät gavs ut hade inte 2005 års rapport kommit ut och därför fanns denna fråga 
med i enkäten. Vid sammanställningen av enkäten fanns dock rapporten att tillgå. För att få en 
bättre jämförelse mellan de olika länen, då några av länen valde att inte svara, används siff-
rorna från rapporten i fråga 1 och 3.   
 
Tabell 5: Fördelningen av utbrutet material mellan materialslag och län [ton] 
Län  Naturgrus Morän Berg Tot 

Blekinge K 128 803 31 264 2 598 000 2 758 067 

Dalarnas W 1 097 574 240 819 1 761 815 3 100 208 

Gotlands I 120 699 0 219 471 340 170 

Gävleborgs X 730 543 210 623 1 427 991 2 369 157 

Hallands N 1 141 249 8 225 1 426 718 2 576 192 

Jämtlands Z 569 593 86 005 1 336 587 1 992 185 

Jönköpings F 692 079 33 655 2 479 796 3 205 530 

Kalmar H 287 269 139 440 1 385 291 1 812 000 

Kronobergs G 240 089 219 920 1 746 763 2 206 772 

Norbottens BD 945 625 200 816 1 625 614 2 772 055 

Skåne M 2 468 000 145 440 6 393 453 9 006 893 

Stockholms AB 2 833 310 0 3 010 893 5 844 203 

Södermanlands D 1 033 486 0 1 017 995 2 051 481 

Uppsala C 1 546 728 159 953 2 005 319 3 712 000 

Värmlands S 538 673 6 168 2 179 458 2 724 299 

Västerbottens AC 877 834 300 261 2 701 376 3 879 471 

Västernorrlands Y 512 627 21 305 3 036 969 3 570 901 

Västmanlands U 980 008 5 500 1 061 658 2 047 166 

Västra Götalands O 2 394 965 1 614 8 958 257 11 354 836 

Örebro T 384 571 0 1 191 985 1 576 556 

Östergötlands E 417 037 3 982 2 198 301 2 619 320 

    19 940 762 1 814 990 49 763 710 71 519 462 

 
Figur 5 visar den totala mängden utbrutet material under 2005 fördelat på länen. Den totala 
mängden har räknats från mängden naturgrus, morän och bergkross. Separata krossanlägg-
ningar (mobila krossar utan täkttillstånd), dvs. krossverksamhet i direkt anslutning till väg- 
eller andra pågående entreprenadarbeten har inte räknats med i den totala siffran, en post som 
är av stor betydelse främst för Stockholms län. I topp ligger Västra Götalands län med nästan 
12 miljoner ton utbrutet material, näst mest ballast bryts i Skånes län. Tredje mest material 
bryter Stockholms län. Västerbottens län med flest antal täkter kommer dock inte förrän på 
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fjärde plats. Minst ballast produceras i Gotlands län. I Jämtlands län, det län med näst flest 
täkter, ligger på 18:e plats av 21 stycken län när det handlar om total utbruten mängd. 

Total mängd utbrutet material under 2005 fördelat på län 
[ton]
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Figur 13: Total mängd utbrutet material under 2005 fördelat på län [ton] 
 
Figuren nedan, figur 6, visar den totala mängden utbrutet material fördelat per materialslag 
och län. Med ett undantag, Jämtlands län, är berg det dominerande materialslaget gällande 
utbruten mängd.  

Total mängd utbrutet material i form av Naturgrus, Morän och Berg under 2005 
[ton]
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Figur 14: Total mängd utbrutet material i form av Naturgrus, Morän och Berg under 2005 [ton] 
 
Figur 7 åskådliggör den procentuella fördelningen mellan materialslagen och utbruten mängd. 
En tydlig skillnad mellan procentuell fördelning gällande antal täkter respektive utbruten 
mängd är att naturgrus dominerar vid antal täkter medan berg dominerar när det gäller mängd 
utbrutet material. Ett undantag, Södermanlands län, finns dock.   
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Procentuell fördelning mellan materialslagen och utbruten mängd
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Figur 15: Procentuell fördelning mellan materialslag och utbruten mängd 
 
Fråga 4 – I hur många av de tillståndsgivna täkterna förekom produktion under 2005? 
Antalet tillståndsgivna täkter där produktion förekommer varierar i spannet mellan 60-100 % 
med undantaget för ett län där antalet aktiva täkter endast uppgick till 8%. I medeltal före-
kommer produktion i ungefär 75 % av tillståndsgivna täkter. 
 
Fråga 5 – Vilka krav ställs på ritningar? (CAD-ritningar kontra handritningar, inmät-
ning med totalstation?) 
Kraven skiljer avsevärt mellan länen och även från ansökan till ansökan i ett och samma län. 
Kraven är ofta beroende av situationen, handritningar kan godtas i vissa fall och hos vissa län. 
En del av länen kräver CAD-ritningar medan andra inte alls ställer några speciella krav på 
ritningar. Även vid inmätningen skiljer kraven åt, vissa län kräver precisionsinmätning i andra 
län behöver täkter inte mätas in alls.  
 
Fråga 6 – Vilka krav ställs på MKB, finns checklista? (Om checklista finns bifoga den 
med enkätsvaren) 
Drygt 60 % av de svarande länen har tagit fram eller använder en checklista som stöd till de 
tillståndssökande. Checklistorna är i de flesta fall framtagna av länsstyrelserna själva och va-
rierar i både omfattning och innehåll. En del län använder sig av checklistor speciellt fram-
tagna för täktverksamhet medan andra län nyttjar checklistor skapade för all sorts miljöfarlig 
verksamhet.  
 
Kraven på MKB varierar från fall till fall beroende på bland annat motstående intressen, verk-
samhetens lokalisering, art, storlek, närheten till boende mm helt i enighet med de mål som 
finns för hela MKB-systemet. 
 
Fråga 7 – Vilka krav ställs på ansökan, finns blankett eller checklista? (Om blankett 
och/eller checklista finns bifoga de med enkätsvaren) 
Även här är det drygt 60 % av de svarande länen som använder sig av blankett eller check-
lista. I de flest fall är det de län som har checklista för MKB som även har blankett eller 
checklista för själva ansökan 
 
Fråga 8 – Hur lång tillståndstid tillåts i normala fall? MOTIVERA. 
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Tillståndstiden för täkter varierar mellan länen och även inom länen. Enligt de svar som givits 
i enkäten kan det konstateras att den enskilt viktigaste parametern för att bestämma tillstånds-
tiden är viket materialslag som skall brytas . I enkäten har siffror mellan 5 och 30 år angivits. 
Några av länen hänvisar till naturgrusmålet och försöker begränsa tillståndstiden för natur-
grustäkter till mellan 5 och 10 år medan tillståndstiden för bergtäkter kan utökas till mellan 10 
och 30 år förutsatt att lokaliseringen är god. Ur svaren kan skiljas två olika synsätt på till-
ståndstiden. Några län menar att tillståndstiden bör begränsas för att på så sätt ha kontroll över 
verksamheten då förhållandena hela tiden ändras. Andra län menar att det är bra med längre 
tillståndstid och hänvisar till den resurskrävande processen. Ett län har även svarat att den 
sökandes uppgifter om total brytmängd, årlig avsättning osv. är styrande vid deras bedöm-
ning. 
 
Fråga 9 – Om annan tillståndstid än den normala ges ut, vilken/a anledningar finns till 
förkortningen alternativt förlängningen av tillståndstiden? 

• Naturgrustäkter – Naturgrusmålet 
• Matjordstäkter – Mindre volymer 
• Vid oklarheter om täktens miljöpåverkan kan tillståndstiden förkortas. 
• Sämre lokalisering 
 

Fråga 10 – Hur många täktansökningar/år behandlas hos er? (Ange genomsnitt alter-
nativt siffror för 2005) 
Antal täktansökningar varierar mellan 5-64, där Västerbotten ligger i topp. Länen i Götaland 
(Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skånes län) ligger alla nära varandra och har 
relativt få täktansökningar per år, antalet ligger mellan 5-20 ansökningar per år. 
 
Mest ansökningar behandlas i Norrland med 167 st för 2005, vilket ger ett snitt på ca 34 an-
sökningar per län. I Götaland behandlades totalt 86 täktansökningar vilket ger ett snitt på 
cirka 10 ansökningar per län. Svealands län har under 2005 behandlat 25 ansökningar. 
 
Viktigt att nämna är att de siffror som angivits ovan endast grundar sig på enkätsvaren, vilket 
bidrar till att det totala antalet ansökningar som behandlades i själva verket är större. I kapitel 
7.1 har det redogjorts för hur många län i varje landsdel som svarat. Där har det konstateras 
att 15 % av Svealands, 80 % av Norrlands och 67 % av Götalands län har svarat på enkäten. 
Andelen som svarat har speciellt stor betydelse för sammanställningen i just denna fråga.  
 
Fråga 11 – Hur många täktansökningar/år avslås? (Ange genomsnitt alternativt siffror 
för 2005) 
Genomgående svaret är att ytterst få ansökningar behöver avslås. Många av länen hänvisar till 
att samrådsprocessen bidrar till det låga antalet avslag.  
Ur påståendet att det låga antalet avslag beror av samrådsprocessen bör tolkas att samrådspro-
cessen verkar fungera, vilket i förlängningen spar resurser ur ett samhälls- och företagseko-
nomiskt perspektiv. 
 
Fråga 12 – I vissa fall vet den som ansöker om täkttillstånd att verksamheten kommer 
leda till ”Betydande miljöpåverkan”, kan då det utökade samrådet ske direkt utan det 
tidiga samrådet? MOTIVERA. 
Ur svaren i enkäten finns det tre olika synsätt på hur tidigt och utökat samråd skall hållas. De 
flesta länen hänvisar till nya samrådsbestämmelser, alltså att uttrycken tidigt och utökat sam-
råd har tagits bort. Dessa län använder sig följaktligen, efter lagändringen, av samråd med en 
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mindre krets i de fall täkten ej anses ha den betydande miljöpåverkan och av samråd med en 
större krets i de fall täkten anses ha betydande miljöpåverkan. 
 
Andra län har aldrig använt sig av både ”tidigt” och ”utökat” samråd utan har alltid tolkat 
lagstiftningen, oberoende av lagändringen, på ett sådant sätt att storleken på samrådskretsen 
har bestämts utifrån betydande eller ej betydande miljöpåverkan. 
 
Det finns även län som trots att begreppen tidigt och utökat samråd försvunnit i praktiken 
fortfarande använder sig av ett inledande samråd (tidigt samråd) och sedan ett samråd med en 
utökat krets (utökat samråd) i de fall täkten bedöms ha en betydande miljöpåverkan. 
 
Peggy Lerman hävdar i sin bok ”Lärobok om MKB” från Lagtolken att syftet med att ta bort 
begreppen tidigt och utökat samråd inte gäller i praktiken. ”Det skall fortfarande vara ett så 
omfattande samråd som behövs för den aktuella situationen. Samråden skall ske stegvis och 
avgränsas i ett tidigt skede och granskning av MKB i ett senare skede.” 
 
Fråga 13 – Hur är uppfattningen i ert län om fördelar/nackdelar med att använda 
bergkross kontra naturgrus? 
De flesta länen hänvisar till naturgrusmålet och förespråkar bergkross framför grus, då områ-
den med grus ofta kan ha högre naturvärden än berg. Vissa län hänvisar dock till ett visst mot-
stånd från branschen när det gäller att använda bergkross, främst när det gäller sandningssand 
och grus som används för att producera betong. Andra län menar att efterfrågan på naturgrus 
minskar med tiden i och med den naturgrusskatt som tillkommit. Naturgrusskatten nämns som 
ett positivt styrmedel som hindrar resursslöseri, dvs att naturgrus används till fyllning på stäl-
len där det går lika bra att använda bergkross.  
 
Nackdelarna med berg är dock att omgivningsstörningarna i form av buller och vibrationer 
blir större. Bergkross är även mer kapitalkrävande vilket innebär att större aktörer gynnas. 
 
Fråga 14 – Hur ställer ni er till att husbehovstäkter är undantagna den normala till-
ståndsprocessen trots att de kan ha ett uttag eller uppta en yta som i normala fall skulle 
innebära ”Betydande miljöpåverkan”? 
Drygt hälften av dem som svarat vill på ett eller annat sätt att husbehovstäkter skall tillstånds-
prövas. Andra väljer att överlåta frågan till lagstiftaren. Några län hänvisar till att de inte har 
husbehovstäkter som är av den storleken att de kan innebära betydande miljöpåverkan. Ett län 
går dock på miljöbalkskommitténs linje, vilket innebär att husbehovstäkter inte bör eller ska 
vara tillståndspliktiga. 
 
Fråga 15 – Hur ser ert län på behovsprövning, bestämmer marknaden eller finns an-
ledning att avslå ansökningar i de fall många täkter redan finns inom ett närområde? 
Nästan hälften av alla län som svarat menar att företagekonomiskaskäl bidrar till att ingen 
behovsbedömning behöver göras, dvs marknaden styr vilka behov som finns inom branschen.  
Konkurrensen kan begränsas om länsstyrelsen skall avgöra om behovet finns eller inte. 
 
I vissa fall kan en behovsutredning vara till fördel för exploatören. Är materialet högkvalita-
tivt och exploatören kan visa att materialet inte finns på annan plats kan just en behovsbe-
dömning i förlängningen bidra till att just den täkten får tillstånd. 
  
Ett län hänvisar till en dom från Miljööverdomstolen som innebär att täkter i närområdet får 
inte vara skäl att avslå ansökningar. Finns ansökan finns behovet. 
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Några län använder sig av behovsprövning vid naturgrustäkter för att på så sätt i så hög grad 
som möjligt begränsa användningen av naturgrus. 
 
Fråga 16 – I tillstånd för täktverksamhet ställs ofta villkor för vibrationer, hur motive-
rar ni på länsstyrelsen användandet av vertikal svängningshastighet [mm/s] i villkoren? 
De flesta av dem som svarat på enkäten har någon motivering på varför just vertikal sväng-
ningshastighet används vid villkor för vibrationer. Av dem som har en motivering är det dock 
endast ett län som inkommit med en fullständigt korrekt förklaring till varför just vertikal 
svängningshastighet används, dvs att fast egendom kan skadas om gränsvärdena överstigs. De 
andra länen har på ett eller annat hänvisat till ”god boendemiljö”, antingen som ensam för-
klaring eller som en delförklaring tillsammans med ”skador på fast egendom” som en moti-
vering till varför vertikal svängningshastighet [mm/s] används. Enligt Olof Bergström på Ni-
tro Consult kan inte vertikal svängningshastighet användas för att beskriva hur vibrationer 
upplevs av människor, dvs hur störande vibrationer är. För att beskriva hur vibrationer upp-
levs av människan används en annan metod som anger komforten i byggnader. Komforten 
anges också i mm/s men dock med ett rms-värde (root mean square).   
  
Fråga 17 – Tar ert län hänsyn till kvalitet på täktmaterialet när ansökan behandlas? 
MOTIVERA. 
Blandade åsikter, några länsstyrelser anser att den sökande till täkttillståndet och beställaren 
har bäst kunskaper om kvaliteten på ballastmarknaden och tar därför ingen direkt hänsyn till 
materialkvaliteten. Andra länsstyrelser har uppfattningen att kvaliteten på materialet endast är 
av betydelse när det gäller naturgrustäkter, tillstånd kan ges i de fall materialet har särskiljt 
goda egenskaper. 
 
Vissa länsstyrelser tar endast hänsyn till kvalitén på materialet i täkten om det finns motstå-
ende intressen. Då kan tillstånd ges med den goda materialkvaliteten som motivering. 
 
Fråga 18 – Anser ni att lagstiftningen kring täkter är fullgod eller behövs förändringar? 
Förenkling av tillståndsförfarandet vid små täkter och täkter som vill förlänga 
tillståndet utan att utöka eller förändra täkten på ett väsentligt sätt 
Nästan en femtedel av de län som svarat på enkäten har åsikten att de krav som krävs för 
tillståndspliken för mindre täkter är överdrivna. En svarande efterlyser också ett enklare förfa-
rande vid förlängning av tillstånd där verksamheten varken utökas eller förändras på något 
sätt. 
 
Ett län vill kunna sanktionera olaga täktverksamhet då de hävdar att miljösanktionsavgifter 
inte längre kan utdömas. En täkthandläggare är kritisk mot stoppregeln, den regel som kan 
stoppa ett tillstånd om det finns risk för att försämra livsbetingelserna för någon djur- eller 
växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande. Täkthandläggaren hävdar att om 
tillräckligt noga inventeringar görs hittas troligtvis någon sådan växt eller djurart. 
 
En femtedel av de svarande tycker att lagstiftningen fungerar som den är. 
 
Fråga 19 – Hur är kontakten mellan er och de entreprenörer som finns i ert område? 
En övervägande del av de svarande tycks ha bra kontakt med entreprenörerna men hänvisar 
till att undantag alltid finns. 
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Fråga 20 – Hur hanteras alternativa lokaliseringar, måste alternativen vara faktiska 
eller räcker det med att diskutera teoretiska alternativ? (Faktiska alternativ där alter-
nativen berör olika markägare innebär att markägaravtal måste upprättas med ägaren 
av marken vid varje alternativ innan alternativen kan utredas, något som är svårt att 
praktiskt hantera. I många fall är det heller inte aktuellt att starta täktverksamhet om 
det inte blir på den tilltänkta fastigheten, då det är ägaren av fastigheten som tar initia-
tivet.) 
I stort sett alla länsstyrelser godtar teoretiska alternativ (dock realistiska) i någon mån, speci-
ellt vid utökning/förlängning av befintliga täkttillstånd. Enligt svaren kräver ingen länssty-
relse markägaravtal för alternativen. Överrens verkar dock länen vara om frågan ställs vid 
nyetablering av en täkt, då krävs en grundligt genomförd undersökning av alternativa platser. 
 
Fråga 21 – Hur ser fördelningen ut med avseende på markanvändning för avslutade 
täkter (Fyll i matrisen med antal täkter) 
Det genomgående svaret gällande efterbehandling av täkter var att större delen av täkterna 
övergår till skogsmark. Vid större tätorter kan det ibland bli aktuellt att använda marken till 
industrimark. Inget län kunde ge några exakta siffror på markanvändningen för avslutande 
täkter. Endast tre länsstyrelser använde den tabell som skapats för frågan, se bilagd enkät. 
 
Kalmar län har uppskattat att 90 % av sand- och grustäkter övergår till skogsmark medans 10 
% bildar täktsjöar. Siffrorna för bergstäkter i Kalmar län är ca 50 % skogsmark och 50 % 
täktsjöar.  
 
I Jönköpings län dominerar skogsmarken när det gäller sand-, grus- och bergstäkter. I enstaka 
fall används även marken för jordbruk, industrier, till naturvård och dammar.  
 
Uppskattningen för Gotlands län är att 80 % av sand- och grustäkter har återgått till skogs-
mark, 15 % till jordbruk, i enstaka fall för industrier och bostäder samt till avfallsdeponi. I 
Gotlands län har det även förekommit att avslutade bergstäkter använts till avfallsdeponier. 
Gotland Ring är också byggd på en avslutad bergtäkt.  
 
 
 
 
 
 


