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SAKEN 

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet 

på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3, Sandby 1:13 och 19:9 samt till bortledande av yt- och 

grundvatten m.m. 

_______ 

 

YRKANDEN 

NCC Industry AB (nedan NCC eller bolaget) yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar NCC 

tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. inom fastigheterna 

Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9, Lunds kommun, Skåne län, innefattandes 

rätt att under 30 år: 

 

a) bedriva fortsatt och utökad täkt av berg inom markerade bryt- och verksamhetsområden, 

se bilaga A2, med en maximal årlig volym om 1,5 miljoner ton och en maximal total 

volym om 30 miljoner ton, 

b) bedriva krossning och sortering samt allt till täktverksamheten hörande åtgärder, 

c) för täktverksamhetens bedrivande inom brytområdet bortleda inläckande yt- och 

grundvatten samt utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för vattenverksamheten, 
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d) bedriva tillverkning av asfalt med en maximal årlig produktion om 200 000 ton, 

e) bedriva återvinningsverksamhet, innefattande bl.a. en rätt att föra in, tillfälligt lagra och 

genom mekanisk bearbetning återvinna icke-farligt avfall med en maximalt mottagen 

volym om 100 000 ton per år samt, 

f) föra in och använda icke-farligt avfall för anläggningsändamål, dock maximalt 600 000 

ton. 

 

allt på sätt som anges i den tekniska beskrivningen, bilaga A, och i enlighet med 

ansökningshandlingarna i övrigt.  

 

NCC yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. 

 

NCC yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 

§ andra stycket miljöbalken för borttagande av två stenmurar och ett småvatten. 

 

NCC yrkar vidare att mark- och miljödomstolen förordnar att; 

- tiden för igångsättning av den miljöfarliga verksamheten bestäms till fem (5) år räknat 

från det att tillståndsdomen vunnit laga kraft,  

- arbetstiden för vattenverksamheten bestäms till tio (10) år räknat från det att 

tillståndsdomen vunnit laga kraft, 

- tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada på grund av 

vattenverksamheten bestäms till tjugo (20) år från arbetstidens utgång och att 

- tillståndet, enligt 22 kap. 28 § första stycket miljöbalken, får tas i anspråk även om domen 

inte har vunnit laga kraft. 

 

NCC hemställer vidare att mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen 

och slutför miljöbedömningen. 
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FÖRSLAG TILL VILLKOR 

NCC hemställer att mark- och miljödomstolen förenar tillståndet med följande villkor: 

 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten utformas och bedrivas 

i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i målet eller i 

ansökningshandlingarna i övrigt. 

 
2. Det årliga uttaget får uppgå till en kvantitet av maximalt 1 500 000 ton berg under högst 

10 år av tillståndstiden och maximalt 1 000 000 ton under övriga 20 år. 
 

3. Uttag av material får inte ske till ett större djup än + 8 meter (exploateringsplanens 
höjdsystem).  

 
4. Grundvattenavsänkningen i pumpgropar i täkten till följd av täktverksamheten får inte 

ske till lägre nivå än + 4 meter. 
 

5. Varje aktuellt verksamhets- och brytningsområde ska vara utmärkta i terrängen på väl 
synligt sätt och markeringarna får under exploateringstiden inte rubbas eller döljas. 
Utmärkningen ska utföras innan brytningen påbörjas. 

 
6. Kross- och sorteringsverk för berg ska drivas med el via elnätet. För krossning och 

siktning av berg vid brytfronten, samt vid tillfälliga driftstörningar av ovanstående fasta 
anläggningar, får dieseldriven mobil maskinpark användas. 

 
7. Normala arbetstider för verksamheten är helgfri måndag-fredag kl. 06-22. Särskilt 

bullrande eller störande verksamheter som borrning, sprängning, skuthantering och drift 
av makadamfabriken får endast ske helgfri måndag-fredag, kl. 06-18. Lastning och 
transport, reparations- och underhållsarbeten samt asfalttillverkning får bedrivas även 
under övrig tid. Tillsynsmyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag 
för enstaka tillfällen. 

 
8. Buller ska begränsas så att verksamheten inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå 

vid bostäder1, fritidshus och i naturreservaten Måryd och Skrylle än 50 dB(A) helgfri 
vardag dagtid (kl. 06-18), 40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) samt 45 dB(A) under övrig tid.  

 

Momentana ljud får nattetid (kl. 22-06) inte överskrida 55 dB(A). 
 

Uppföljning av ljudnivån ska framgå av kontrollprogram där mätmetoder, mätpunkter, 
mätfrekvens och utvärderingsmetoder ska anges. Kontroll ska ske antingen genom 
immissionsmätningar eller genom närfältsmätningar och beräkningar vid berörda 
bostäder. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då verksamheten faktiskt pågår. 

                                                      
1 För bostadshuset inom fastigheten Hardeberga 2:31 får buller kvällstid (kl. 18-22) uppgå till 49 dB(A). 
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9. All sprängning ska föregås av signal, tydligt hörbar inom 500 meter från 

verksamhetsområdesgränsen. Sprängning får normalt endast ske på bestämda klockslag 
(kl. 9, 12 och 15). Tillsynsmyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge 
undantag för enstaka tillfällen. 
 

10. Stenkast till följd av sprängning får inte förekomma utanför verksamhetsområdet eller 
utanför det säkerhetsområde som upprättas före sprängning. 
 

11. Vibrationer från sprängning får i bostäder inte överstiga 4 mm/s vid mer än 20 % av 
mättillfällena per år och då högst 6 mm/s uttryckt som okorrigerad högsta 
svängningshastighet i vertikalled. 
 

12. Luftstötvåg till följd av sprängningar får vid bostäder inte överstiga 100 Pa mer än 20 % 
av mättillfällena per år och då högst 150 Pa uttryckt som frifältsvärde. 

 
13. Krossanläggningen inklusive transportörer ska vara utformade så att stofthalten i 

utgående luft efter filteranläggning inte överstiger 20 mg/Nm3 torr gas. Transportörer på 
mobila krossanläggningar ska dammbekämpas med textila spärrfilter alternativt genom 
bevattning med dysor. Borrutrustning ska dammbekämpas med textila spärrfilter.  
 
Halten stoft från asfaltverkets reningsanläggning får inte överstiga 20 mg/Nm3 torr gas. 
 
Om utsläpp av stoft till luft från verksamheten vid mätning överstiger 20 mg/Nm3 ska en 
uppföljande mätning göras inom trettio dagar. Vid den uppföljande mätningen får 
utsläppet av stoft till luft inte överstiga 20 mg/Nm3 torr gas. 

 
14. Om problem med damning uppstår åligger det bolaget att vidta åtgärder för att begränsa 

damning. 
 

15. Tankning och parkering av fordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt 
iordningsställd för att förhindra att spill och läckage når omgivningen. Alternativt ska ett 
skydd för uppsamling av spill vara ordnat under parkerade fordon eller maskiner. 
Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av 
verksamheten.  

 
16. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå 

avloppsledningar eller omgivningen. Om förvaring inte sker i ADR-klassad 
förvaringstank, ska förvaring ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, 
försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt 
utformad så att regnvatten inte ansamlas. Undantag gäller lagringstankar för bitumen. 
Tankar och cisterner, med undantag för lagringstankar för bitumen, ska vara försedda 
med överfyllnadsskydd eller annan bevakning vid påfyllning. Uppsamlingsvolymen 
inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av 
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övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid 
förvaringsplatsen. 

 
17. Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp och olika avfallsslag ska 

förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 
Förslitet material och skrot ska omgående omhändertas. 

 
18. Inom ramen för återvinningsverksamheten får följande avfallstyper, samt avfall med 

motsvarande egenskaper, tas emot. 
 
Avfallskod  Avfallsslag 
170504  Jord och sten 
200202  Jord och sten 
170302  Asfalt utan stenkolstjära 
170101  Betong 
 
Den asfalt som tas emot får inte innehålla stenkolstjära och halterna av PAH får inte 
överstiga 70 mg/kg TS (70 ppm).  
 

19. Halterna i det avfall som tas emot för anläggningsändamål inom området får, räknat på 
en enhetsvolym av 2000 m3 inte överstiga nivåer för känslig markanvändning (KM) 
enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. 

 
20. Halten av suspenderad substans i utgående vatten till recipient får inte överstiga 6 mg/l 

suspenderad substans som årsmedelvärde. 
 
Halten av totaltkväve i utgående vatten till recipient får inte överstiga 2,5 mg/l totalkväve 
som årsmedelvärde. 
 
Halten av olja i utgående vatten till recipient får uppgå till högst 1 mg/l som 
årsmedelvärde. 

 
21. Bolaget ska vidta följande skyddsåtgärder avseende Natura 2000-området Måryd-

Hällestad; 
- Genom finjustering av återpumpningen av vatten till Måryd-Hällestad samt 

genom manuell slåtter och mindre rensningsarbeten i dikessystemen tillse att 
skyddsvärda vegetationssamhällen bevaras och utvecklas, 
 

- Följa upp vegetationsutvecklingen inom Natura 2000-området Måryd-Hällestad 
inom ramen för fortsatt kontrollprogram samt vidta erforderliga åtgärder för 
vegetationsutvecklingen.  

 
Samtliga åtgärder ska utföras i samråd med länsstyrelsen samt berörd markägare och den 
som ansvarar för förvaltningen av naturreservatet. 



6(32) 

 

 
22. En aktuell efterbehandlingsplan ska finnas och successiv efterbehandling ska ske när så 

är möjligt. Senast två år innan tillståndet för verksamheten upphör ska 
verksamhetsutövaren inge en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, 
upprättad i samråd med tillsynsmyndigheten. Efterbehandling av täkten ska vara slutförd 
och anmäld till tillsynsmyndigheten innan tillståndstidens utgång om inte 
tillsynsmyndigheten beslutar annat.  

 
23. Bolaget ska senast när tillståndet tas i anspråk ställa ekonomisk säkerhet för 

efterbehandling med 9,1 miljoner kronor.  
 

24. Förslag till kontrollprogram med angivande av mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod för verksamheten ska lämnas till berörd tillsynsmyndighet senast tre 
månader efter det att tillståndet tagits i anspråk. 

 
25. Så länge grundvattenuttag sker med stöd av nu lämnat tillstånd ska bolaget mäta bortledd 

mängd vatten (grundvatten och ytvatten). Vattenuttagen ska journalföras. Journalen ska 
finnas tillgänglig för envar hos bolaget.  
 

26. Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk. 
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UTVECKLING AV ANSÖKAN 

1 Ansökan  

Föreliggande ansökan omfattar tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad 

täktverksamhet på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9 inom 

områden som framgår av bilaga A samt till avsänkning av grundvattennivån genom bortledande 

av inläckande grundvatten.  

 

Den planerade verksamheten innebär en utökning av brytområdet i norr, se Figur 1. Ansökt 

totalproduktion är 30 miljoner ton under en tillståndstid om 30 år. Vidare kommer 

verksamhetsområdet att utvidgas väster om väg 952. Inom detta område planeras bl.a. 

återvinning av rena schaktmassor, uppställning av reservdelar och liknande för användning i 

täktverksamheten. Ingen brytning kommer att ske i detta område. 

 

Utöver täktverksamhet kommer asfalttillverkning och återvinningsverksamhet av icke-farligt 

avfall att bedrivas. 

 

 
Figur 1 - Befintligt bryt- och verksamhetsområdet respektive ansökt utökning. 

 

Till denna ansökningshandling bifogas:  

 Teknisk beskrivning, bilaga A 

 Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga B 
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 Anmälan enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga kemikalieolyckor, bilaga C 

 Fastighetsutdrag, bilaga D 

 Förteckning över fastigheter som berörs av vattenverksamheten, bilaga E 

 Gällande tillståndsbeslut och beslut med anledning av anmälan, bilaga F 

 

Ansökan har föregåtts av ett samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådshandlingarna 

återfinns i bilaga B2. 

 

Bilagorna utgör en integrerad del av ansökan. Om en uppgift i bilagorna avviker från vad som 

anges i denna ansökningshandling ska uppgifterna i ansökningshandlingen ha företräde.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Skäl för ansökan 

NCC bedriver sedan många år täktverksamhet vid täkten i Södra Sandby. Befintlig täkt är belägen 

på fastigheterna Hardeberga 2:32, Sandby 1:13 och 19:9 i Lunds kommun. Verksamheten är 

belägen söder om Södra Sandby på Romelåsen.  

 

I verksamheten utvinns i huvudsak kambrisk sandsten, även kallad kvartsit. Kvartsiten är en 

mycket hård bergart och har nyttjats av människan i århundraden. Industriell bearbetning av 

kvartsiten i anslutning till det nuvarande täktområdet har bedrivits sedan 1920-talet.  

 

I täkten tillverkar och förädlar NCC i huvudsak olika bergkrossprodukter av hög kvalitet och 

asfaltmassa. Kvartsitens kvalitet innebär att den lämpar sig mycket väl för ballast- och 

anläggningsändamål.  

 

Malmö/Lund-regionen är en mycket expansiv region – bara i Lunds kommun planeras 26 000 

nya bostäder att byggas inom den närmast tjugoårsperioden, vilket innebär ett ökat materialbehov 

i regionen. Inom ramen för befintligt tillstånd har redan ca 10 miljoner ton berg brutits ut och 

förädlats. I syfte att möta det ökade materialbehovet är det nödvändigt att säkra ytterligare 

materialresurser. Eftersom materialkvaliteten varierar inom området och på olika nivåer är det 

vidare nödvändigt att bedriva täktverksamhet på flera fronter samtidigt för att tillhandahålla en 

lämplig produktmix. På så vis tillses att det i verksamheten bryts och tillhandahålls material av 

olika kvalitet som kan användas för olika ändamål.  

 

Detta arbetssätt innebär en god hushållning med mineralresursen och är sedvanligt vid 

bedrivande av en effektiv täktverksamhet. Det ställer dock höga krav på logistik inom täkten och 

planering av verksamheten och dess miljötillstånd. Genom en utökning av bryt- och 
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verksamhetsområdet i norr kan ytterligare berg av hög kvalitet brytas ut samtidigt som ytor 

frigörs centralt och söder i täkten, vilket möjliggör brytning på djupet i dessa delar. Utökningen 

av verksamhetsområdet väster om väg 952 innebär att ytterligare brytområden frigörs. Denna 

tillståndsansökan avser att möjliggöra ovanstående utveckling av verksamheten.  

 

För verksamheten gäller idag ett antal parallella tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken. 

Aktuell tillståndsprövning innebär en samlad prövning av täktverksamheten, för 

täktverksamheten nödvändig vattenverksamhet, asfalttillverkningen och 

återvinningsverksamheten. Ett samlat tillstånd kommer underlätta tillsynsmyndighetens arbete 

med att utöva tillsyn över verksamheten. Förutsättningar finns för mark- och miljödomstolen att 

som första instans pröva samtliga framställda yrkanden. En samlad prövning av verksamheten 

innebär en bättre helhetsbild av de olika miljöeffekter som verksamheten riskerar att medföra (jfr 

prop. 1997/98:45, del 1 s. 171). Domstolens behörighet att pröva ansökan avseende 

vattenverksamheten framgår av 11 kap. 9 b § miljöbalken. Genom 21 kap. 3 § miljöbalken är 

domstolen behörig att pröva de tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som 

omfattas av ansökan samt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken och dispens från 

biotopskyddet.   

3 Gällande tillstånd, utökning av verksamheten och förslag till villkor 

3.1 Gällande tillstånd 

Täktverksamheten bedrivs med stöd av tillstånd för täktverksamhet, meddelat av 

miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne län den 13 december 2007, dnr 551-38284-

05. Tillståndet omfattar ett totalt uttag av 20 miljoner ton berg och mottagning av 75 000 ton 

inerta massor. Frågan om slutliga villkor för utsläpp till vatten fastställdes efter prövotid av 

länsstyrelsens i beslut den 3 november 2016, dnr 551-29508-2013.  

 

För att bedriva täktverksamheten i torrhet är det nödvändigt att leda bort inläckande grundvatten. 

Genom deldom den 12 juni 2003 i mål M 375-01 lagligförklarade Miljödomstolen vid Växjö 

tingsrätt bolagets anläggning för bortledande av grundvatten samt lämnade tillstånd enligt 

11 kap. miljöbalken för bortledande av grundvatten i samband med täktverksamhet. Tillståndet 

omfattar en rätt att bortleda en årlig mängd om högst 700 000 m3 grundvatten. Frågan om villkor 

avseende skadeförebyggande åtgärder för Natura 2000-området Måryd-Hällestad sköts upp 

under en prövotid. I dom den 15 augusti 2013 avslutade mark- och miljödomstolen prövotiden 

och föreskrev villkor om skadeförebyggande åtgärder samt lämnade tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 

miljöbalken för utförande av skyddsåtgärder inom Natura 2000-området Måryd-Hällestad. 

 

I dom den 17 december 2015 i mål M 943-15 meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd 

enligt 11 kap. miljöbalken till ändring av befintlig anläggning för bortledande av grundvatten 

samt tillstånd att bygga om befintlig anläggning för bortledande av grundvatten. 
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Ändringstillståndet innebar att avsänkning i pumpgropar i täkten till följd av täktverksamheten 

får utföras till nivå + 4,0 meter. Vidare lämnade domstolen tillstånd enligt 7 kap. 28 a § för den 

grundvattensänkning inom Natura 2000-området Måryd-Hällestad som omfattas av domen.  

 

Asfalttillverkning och återvinningsverksamhet bedrivs i enlighet med miljönämndens i Lunds 

kommun beslut den 22 januari 2004, dnr 2003.1489.6. 

3.2 Utökning av verksamheten 

Befintligt tillstånd omfattar produktion om 20 miljoner ton berg i enlighet med den 

exploateringsplan som bifogats tillståndsbeslutet, se bilaga F. Av tillståndsgivna 20 miljoner ton 

har ca 10 miljoner ton brutits ut.  

 

Den nu ansökta utökningen innebär att befintligt brytområdet utökas i norr, se Figur 1. Det totala 

brytområdet utökas från 46 ha till 55 ha. Det utökade brytområdet innesluter således till sin helhet 

tidigare tillståndsprövat brytområde. Ansökt total produktion inom det utökade brytområdet är 

30 miljoner ton berg över 30 års tid. 

 

Planerad årlig produktion är oförändrad om 1 miljon ton. Maximal årlig produktion, under 

maximalt tio år av tillståndtiden, utökas från 1,2 miljoner till 1,5 miljoner ton. Brytdjup är 

oförändrat, + 8 meter inom hela brytområdet. 

 

Vidare utökas verksamhetsområdet inom ett ca 10 ha stort område väster om väg 952, se Figur.  

Detta berör fastigheten Hardeberga 3:3. Ingen brytning kommer att ske i detta område, utan 

området kommer främst användas för återvinningsverksamhet samt uppställning av maskiner och 

material. Sammanlagt utökas verksamhetsområdet från ca 73 ha till ca 90 ha. 

 

Asfalttillverkningen uppgår till 200 000 ton per år och är därmed oförändrad.  

 

Återvinningsverksamheten, vilken i huvudsak innefattar återvinning av inert avfall som 

asfaltmassor och betong är oförändrad om 100 000 ton per år.  

 

För anläggningsändamål (buller- och skyddsvallar samt för efterbehandling) planerar NCC att 

tas emot och använda 600 000 ton icke-farligt avfall. 

 

För att bedriva verksamheten i torrhet kommer det fortsatt att vara nödvändigt att leda bort 

inläckande grundvatten. Avsänkning i väl avgränsade pumpgropar kommer att ske till nivå + 4 

meter. Denna nivå är oförändrad i förhållande till gällande tillstånd. Det område som länshålls är 

dock större eftersom brytområdet utökas.  
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3.3 Prövningens avgränsning 

Tillståndsansökan innefattar ansökan om tillstånd för befintlig och utökad täktverksamhet med 

följdverksamheter samt för täktverksamheten nödvändig vattenverksamhet samt 

asfalttillverkning och återvinningsverksamhet, i huvudsaklig överenstämmelse med hur det har 

beskrivits i den tekniska beskrivningen, bilaga A. Ansökan omfattar därmed även den 

anmälningspliktiga asfalttillverkning och återvinningsverksamhet som planeras att bedrivas 

inom verksamhetsområdet.  

 

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas miljökonsekvenserna till följd av verksamheten, 

innefattande en redovisning av påverkan på omgivningen genom buller, vibrationer och 

luftstötvågor, utsläpp till luft och vatten, påverkan på grundvattennivån och övriga miljöfrågor 

som kan uppkomma i samband med verksamhetens bedrivande.  

 

Det kan inte uteslutas att verksamheten kan ha en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-

området Måryd-Hällestad. Frågan om verksamhetens påverkan på de skyddade naturvärdena har 

bedömts i miljökonsekvensbeskrivningen. Genom de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som 

NCC avser att vidta kommer det inte att uppkomma någon skada på livsmiljöer eller betydande 

störning på de arter som avses att skyddas i Natura 2000-området Måryd-Hällestad, se vidare 

avsnitt 7.6 i ansökan. Det finns förutsättningar att meddela tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 

miljöbalken.  

 

För att bedriva den planerade täktverksamheten kommer det att vara nödvändigt att ta bort två 

stenmurar och ett småvatten. Dessa är belägna inom planerat utökat brytområde och omfattas av 

det generella biotopskyddet enligt den definition som finns i bilaga 1 punkten 5 och 6 till 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. NCC ansöker om dispens från 

biotopskyddet för att ta bort biotoperna. Kompensationsåtgärder kommer att vidtas, se vidare 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

3.4 Tidigare föreskrivna villkor och förslag till försiktighetsmått och skyddsåtgärder för 

ansökt verksamhet 

NCC avser att även fortsättningsvis bedriva verksamheten huvudsakligen i enlighet med 

befintligt tillstånd. Enligt vad som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen och de erfarenheter 

som bolaget har kunnat dra av den befintliga verksamheten ger den nu ansökta verksamheten, 

inklusive utökningen, i princip upphov till samma störningar som den sedan tidigare redan 

prövade täktverksamheten. NCC föreslår därmed att huvudsakligen samma villkor och 

försiktighetsmått som har gällt enligt tidigare meddelade tillstånd ska gälla även för den fortsatta 

verksamheten. Följande justeringar, förtydliganden och tillägg kan dock uppmärksammas: 

 

Dagens tillstånd för grundvattenbortledning anger i tillståndsmeningen att grundvatten får ledas 

bort intill en årlig mängd av högst 700 000 m3. I villkor anges att avsänkningen i pumpgropar i 
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täkten till följd av täktverksamheten inte får ske till lägre nivå än + 4,0 meter. Det senare villkoret 

föreslås fortsätta gälla för ansökt verksamhet, medan begränsningen i tillståndsmeningen 

avseende inläckagemängder tas bort. 

 

Villkor om inläckagemängder föreskrivs i regel vid anläggande och drift av 

grundvattenpåverkande underjordsanläggningar. Vid sidan av att begränsa grundvattenpåverkan 

på skyddsobjekt i anläggningens omgivning (t.ex. genom villkor om skyddsinfiltration) finns det 

i dessa projekt ett intresse av att i villkor reglera hur tät anläggningen ska vara. Detta sker 

lämpligen genom villkor om inläckagemängder, varefter projektering och anläggande anpassas 

efter täthetskravet. Någon sådan tätning är i regel inte aktuell vid en täktverksamhet, varför 

villkoret föreslås utgå. Omfattningen av aktuell vattenverksamhets grundvattenpåverkan följer 

och begränsas i aktuellt fall av yrkandet om brytning till det djup som anges i 

exploateringsplanen, av yrkandet att leda bort allt inläckande grundvatten samt av villkoret om 

avsänkning i pumpgropar. Utifrån dessa parametrar har det genomförts en hydrogeologisk 

utredning i vilken den ansökta vattenverksamhetens grundvattenpåverkan redovisas. 

Utredningen ligger till grund för mark- och miljödomstolens bedömning av vattenverksamhetens 

tillåtlighet.  

 

Villkoret om att bortledande av grundvatten i görligaste mån ska ske med ett jämnt flöde föreslås 

tas bort. Villkoret har förlorat sin aktualitet i och med att frågan om återföring av 

länshållningsvatten till Natura 2000-området regleras i ett särskilt villkor. Vidare kan dessa 

villkor uppfattas som motstridiga. 

 

Villkoret för arbetstider och buller har justerats så att arbetstiderna motsvarar Naturvårdsverkets 

vägledning om industribuller (rapport 6538). Villkoret avseende massor inom 

återvinningsverksamheten specificerar nu vilka avfallstyper och halter som avses. Villkoret för 

utsläpp till vatten av olja har justerats avseende halt och mätpunkt. 

 

Slutligen har ett antal villkor (begränsning av stofthalter och vibrationer och luftstötvåg vid 

sprängning), vilka tidigare var formulerade som riktvärden, omformulerats enligt nu gällande 

praxis. 

 

Övriga ändringar syftar främst till att renodla villkorskatalogen med avseende på villkor som 

förlorat sin aktualitet samt redaktionella ändringar. 

4 Orientering rörande verksamheten  

Bolaget erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar, samt inom grundläggning. 

Verksamheten omfattar produktion av stenmaterial och asfaltprodukter, pålningsarbeten och 

beläggningsuppdrag. De olika delarna i företaget hänger ihop och bildar en naturlig 

förädlingskedja som är väl integrerad med bolagets bygg- och anläggningsverksamhet. 
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Vid täkten i Södra Sandby utvinns stenmaterial som används både vid asfaltproduktion och som 

insatsmaterial i bygg- och anläggningsprojekt. Asfalten tillverkas i eget asfaltverk, i vilket det 

även tillverkas NCC Green Asphalt vilket är en miljövänlig lågtempererad varmasfalt. I 

verksamheten vid Södra Sandby arbetar ca. 50 personer inklusive underentreprenörer och i 

asfaltproduktionen.  

 

Täkten ligger ca 1,5 km söder om Södra Sandby på Romeleåsen norra utlöpare. Landskapet runt 

täkten präglas av naturliga skäl av den kvartsitutvinning som sedan lång tid pågått på platsen. 

Täkten är för närvarande ca 75 meter djup och omfattar en yta av ca 46 ha medan 

verksamhetsområdet är ca 73 ha.  

 

Befintligt täktområde ligger i anslutning till Sönnervångs by, nordväst om denna ligger 

bostadsområdet Assarhusa som tillhör Södra Sandby tätort. Det utökade brytområdet innebär att 

verksamheten utökas mot norr. Övrig bostadsbebyggelse får betraktas som spridd. Enstaka 

bostadshus är beläget på ett avstånd om tiotal meter från befintligt verksamhetsområde.  

 

Väster om befintligt verksamhetsområdet går väg 952. Norr om täkten passerar en 

högspänningsledning för 400 kV.  

 

Verksamhetsområdet ligger i ett gränslandskap mellan sluten skog och öppen jordbruksmark. 

Omgivningarna i söder och sydväst präglas av skog medan inslaget av jordbruksmark succesivt 

ökar mot norr. Skogsmarkerna domineras av barrskog medan jordbruksmarkerna närmast 

verksamhetsområdet utgörs av betesmark. Öster om verksamhetsområdet ligger Natura 2000-

området Måryd-Hällestad, söder om området ligger Skrylleområdets fritidsanläggning, vilket 

utgör naturreservat. 

 

Den befintliga täktverksamheten, det tillkommande täktområdet och verksamhetsområdet väster 

om väg 952 ligger inom fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9. Det 

är således fastigheterna och dess närområde som kan komma att beröras av verksamhetens 

eventuella påverkan på människors hälsa och miljön.  

 

Området är mycket lämpligt för fortsatt täktverksamhet eftersom det finns högkvalitativt 

bergmaterial i området, varför området är utpekat som riksintresse för mineralutvinning. Vidare 

är området i stora delar redan i anspråkstaget för täktverksamhet och på platsen finns tillgång till 

krossning- och sorteringsverk, asfaltverk samt övriga för verksamheten nödvändiga byggnader 

och anläggningar. 
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4.1 Omgivningsförhållanden 

Den aktuella kvartsitfyndigheten har utpekats som riksintresse för värdefulla ämnen och mineral. 

Enligt SGU är sandstensformationen i Södra Sandby av särskilt värde för framställande av 

material för vägändamål utifrån dess speciella materialegenskaper.  

 

Det planerade verksamhetsområdet ligger i sin helhet utanför detaljplanelagt område och 

omfattas inte av områdesbestämmelser.  

 

Det planerade verksamhetsområdet berörs av den fördjupade översiktsplanen för Skrylleområdet 

(Fördjupning av översiktsplanen för Skrylleområdet, antagen 2006-05-18). I planen redovisas 

befintligt verksamhetsområde som verksamhetsområde för täkt. Planerat utökat brytområde 

redovisas som åker/betesmark. Området väster om väg 952 redovisas som barr- och blandskog.  

 

I den fördjupade översiktsplanen anges att kommunen ska bevaka att täkten avvecklas. 

Efterbehandling ska genomföras så att Skrylleområdet tillförs en värdefull attraktion i form av 

en sjö för bad och andra aktiviteter, varefter den efterbehandlade täkten ska införlivas i 

Skryllereservatet. I den fördjupade översiktsplanen anges vidare att täkten representerar ett 

viktigt samhällsintresse och att fyndigheten är av riksintresse enligt miljöbalken.  

 

Samma ambition uttrycks i den översiktsplan som kommunfullmäktige antog den 11 oktober 

2018 (planen är överklagad och har ännu inte vunnit laga kraft). Enligt planen ska Lunds kommun 

bygga 26 000 nya bostäder. Det finns också en målsättning om att Lund ska minska utsläppen av 

växthusgaser till nära noll år 2050.  

 

För att uppnå planens mål om byggnation och miljömål krävs det stenmaterial samt att 

transporterna av detta stenmaterial minimeras. Efter att mineralresursen har utnyttjats kommer 

täktområdet efterbehandlas och göras tillgängligt för allmänheten samt vara möjligt att införliva 

i Skryllereservatet. Aktuell täkt hjälper således till att möjliggöra målen i översiktsplanen och 

kommer efter efterbehandling vara helt förenlig med ambitionerna i planen.  

 

Befintligt verksamhetsområde ligger inom område för riksintresse för naturvård (N86 

Hardeberga-Södra Sandby-Dalby-Krankesjöområdet) och riksintresse för friluftsliv (F6 

Romeleåsen). Planerad utökning berör riksintresset för naturvård men endast delvis riksintresset 

för friluftsliv. 

 

Öster om verksamhetsområdet ligger Natura 2000-området Måryd-Hällestad (SE0430026) vilket 

även utgör riksintresse för naturvård.  
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5 Verksamhetsbeskrivning 

5.1 Inledning 

I det följande sammanfattas verksamhetens olika delar. För en fullständig beskrivning hänvisas 

till den tekniska beskrivningen, bilaga A.  

5.2 Täktverksamheten 

Täktverksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som idag, men brytområdet och maximal 

produktion kommer att utökas. Vidare kommer arbetstiderna utökas från kl. 07 till kl. 06, 

måndag-fredag. 

 

Brytning av berg sker genom borrning och sprängning. Dessförinnan tas vegetation och jord bort 

från det planerade brytområdet, s.k. avbaning.  

 

Efter att bergmaterialet losshållits transporteras bergmaterialet till en stationär förkross för 

primär- och sekundärkrossning. Därefter transporteras materialet, i huvudsak via transportband, 

till makadamfabriken. I makadamfabriken sker finkrossning och siktning för framställning av 

olika sorteringar av stenprodukter. Färdiga produkter läggs i upplag, varefter utlastning till kund 

sker.   

 

Den stationära förkrossen är ny och uppfördes år 2018 i nordvästra delen av området. Förkrossen 

är placerad nere i täkten (ca + 46 meter) och väl avgränsad från omgivningen. Makadamfabriken 

är centralt placerad inom verksamhetsområdet. Förkrossen, makadamfabriken och 

transportbanden som förbinder dessa är inkapslade. Förkrossen och makadamfabriken är el-

drivna. Vid sidan av ovan beskrivna stationära enheter kan mobila krossar komma att användas 

vid produktionstoppar och vid återvinning av icke-farligt avfall. 

 

Block som är för stora för förkrossen, så kallade skut, knackas sönder med hydraulhammare på 

grävmaskin. Detta sker kampanjvis i samband med sprängning. 

 

Täktverksamheten planeras att bedrivas helgfria vardagar kl. 06-22. De verksamhetsdelar som 

kan innebära särskilt höga bullernivåer för omgivningen, d.v.s. i aktuellt fall borrning, 

sprängning, skuthantering och drift av makadamfabriken, bedrivs dock bara mellan kl. 06-18. 

Som framgår nedan kommer viss verksamhet i området, såsom asfalttillverkning, transporter och 

reparations- och underhållsarbeten att ske även under övrig tid. 

5.3 Asfalttillverkningen 

Asfalttillverkningen kommer inte att förändras i förhållande till vad som gäller idag, varken till 

utförande eller omfattning.  
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Asfaltverket är fortsatt ett stationärt satsblandningsverk. Huvudråvaran vid tillverkningen är 

stenmaterial från bergtäkten, men asfalten kommer att produceras med en inblandning av ca 25 % 

returasfalt (bolagets mål är att öka detta till 50 %). Färdigblandad asfalt förvaras i färdigvarusilos 

innan den lastas för transport till plats för utläggning.  

 

Utöver vanlig asfalt kommer Green Asphalt att tillverkas. Green Asphalt innebär tillverkning av 

asfalt vid lägre temperaturer vilket innebär upp till 30 % mindre utsläpp av koldioxid.  

 

Vid uppstart av asfaltverket används eldningsolja, varefter asfaltverket drivs med hjälp av 

träpellets.  

 

Asfalttillverkning planeras att bedrivas helgfria vardagar kl. 04-18, alternativt kl. 04-22 vid 

behov. Vid större beläggningsprojekt kan arbetstiderna och arbetsdagarna komma att utökas 

ytterligare.  

5.4 Återvinningsverksamheten 

Återvinningsverksamheten omfattar återvinning av främst returasfalt, ren betong och 

schaktmassor. Återvinning sker genom mekanisk bearbetning och sortering/harpning. 

Returasfalten återvinns som insatsvara i asfalttillverkningen. Av övriga avfall framställs en 

produkt som används för konstruktionsändamål vid bygg- och anläggningsprojekt.  

 

Den returasfalt som tas emot är fri från stenkolstjära (< 70 ppm 16-PAH). Mottagna betong-, och 

schaktmassor har ett sådant föroreningsinnehåll att de kan användas utan restriktioner. Betong är 

fri från föroreningar (d.v.s. innehåller inte PCB-fogar, blåbetong, asbest etc.).  

 

Bolaget kommer att anlägga buller- och insynsskyddsvallar runt det utökade verksamhets- och 

brytområdet samt runt verksamhetsområdet väster om väg 952. Vidare kommer slänter att flackas 

av i samband med efterbehandlingen. För detta ändamål kommer bolaget att använda jord- och 

avbaningsmassor som uppkommer i täktverksamheten. Utöver dessa massor finns det ett behov 

av att ta emot ca 600 000 ton externa jord- och schaktmassor för ovan angivna 

anläggningsändamål. Föroreningshalter i mottagna externa massor kommer inte överstiga de 

generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets handbok 5976, 

eller senare revideringar av denna. 

 

Återvinningsverksamheten planeras att bedrivas helgfria vardagar kl. 06-18.  

5.5 Transporter 

Transporterna kommer i huvudsak att ske på samma sätt som idag, d.v.s. direkt till väg 952, 

varefter ca 80 % av transporterna går söderut. Övriga transporter går västerut på väg 945 eller 

norrut på väg 952.  
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Vid normal drift kommer antalet transporter i stort sett vara oförändrat i förhållande till idag. Vid 

maximal drift kommer antalet transporter att öka. 

5.6 Beskrivning av vattenverksamheten  

Utförandet av yt- och grundvattenhanteringen kommer att vara oförändrad i förhållande till vad 

som gäller idag. Omfattningen kommer att öka något i takt med att brytområdet utökas. 

 

Yt- och grundvatten ansamlas i täktens lågområde och leds via täktbotten och diken till en 

pumpgrop. Innan vattnet når pumpgropen perkolerar nederbörd och tillrinnande grundvatten från 

omgivande bergväggar i den uppsprängda täktbotten – på detta sätt filtreras vattnet innan det når 

pumpgropar och utjämningsmagasin.   

 

Pumpgroparna har anlagts på den för närvarande lägsta brytnivån. Dessa kan komma att flyttas i 

samband med att täktverksamheten går på djupet. Som lägst kommer pumpgroparna att anläggas 

på nivå + 4 meter. 

 

Från pumpgroparna pumpas vattnet till ett mindre utjämningsmagasin, där suspenderat material 

kan sedimentera. Därefter pumpas vattnet till ett större utjämningsmagasin.  

 

Från det större utjämningsmagasinet leds vattnet via diken och vattendrag till i huvudsak Boisens 

dammar och därifrån vidare österut mot Kävlingeån. En mindre mängd vatten avleds, på begäran 

av fastighetsägaren, till Groddammen och Kräftdammen. Utsläppt vatten kontrolleras inom 

ramen för kontrollprogrammet. 

6 Särskilt avseende vattenverksamheten 

6.1 Rådighet 

Täktverksamheten och med den förknippad vattenverksamhet kommer att bedrivas inom 

Hardeberga 2:23 och Sandby 1:13 och 19:9. Ingen vattenverksamhet planeras inom Hardeberga 

3:3. NCC är lagfaren ägare till samtliga ovanstående fastigheter och har därmed nödvändig 

rådighet enligt lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  

6.2 Höjdsystem, avrinningsområde och koordinater 

De höjduppgifter som förekommer i denna ansökan hänför sig till RH2000. Koordinatsystemet 

är SWEREF 99 TM. Vidare gäller följande för vattenverksamheten: 

 

Avrinningsområde: 92  

Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6173496, E 396373 
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6.3 Påverkan på enskilda fastigheter och ersättning till sakägare 

NCC har utfört en hydrogeologisk utredning, bilaga B5. Med ledning av denna har det fastställts 

ett praktiskt influensområde för den planerade grundvattensänkningen. De fastigheter som är 

belägna inom praktiskt influensområde framgår av bilaga E.  

 

Endast de fastigheter som markerats med X i bilaga E anses berörda av vattenverksamheten på 

sådant sätt att de ska upptas enligt 9 kap. 2 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Detta utgörs av de fastigheter, som inte ägs av NCC, inom vilka det finns 

enskilda brunnar. Några skador på byggnader eller andra anläggningar till följd av sättningar 

bedöms inte ske. Den typ av jordlager som finns i området bedöms inte vara sättningskänslig och 

verksamheten har historiskt inte gett upphov till några sättningsskador. 

 

De enskilda brunnarna bedöms dock inte skadas till följd av vattenverksamheten. De grävda 

brunnarna tar sitt vatten från grundvattenmagasin i jord, vilket endast i begränsad mån påverkas 

av ansökt verksamhet. Påverkan på de två borrade brunnarna bedöms bli så liten att den inte leder 

till någon skada på brunnens kapacitet. Någon ersättning erbjuds således inte berörda sakägare. 

 

Påverkan på enskilda brunnar kommer följas under verksamhetens bedrivande. Om skador mot 

förmodan skulle uppkommer får de hanteras enligt reglerna om oförutsedd skada. NCC föreslår 

att tiden för anmälan om förutsedd skada bestäms till 20 år från arbetstidens utgång, d.v.s. totalt 

30 år från det att domen vunnit laga kraft.  

7 Miljökonsekvenser  

7.1 Inledning 

Verksamhetens miljökonsekvenser redovisas i avsnitt 10 i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 

B. Nedan sammanfattas slutsatserna. Redogörelsen tar utgångspunkt i befintlig tillståndsgiven 

verksamhet och fokuserar i huvudsak på vilka skillnader som uppstår till följd av den utökade 

verksamheten. Ansökt verksamhets totala påverkan är dock grundligt utredd och beskriven i 

miljökonsekvensbeskrivningen och möjlig för mark- och miljödomstolen att bedöma inom ramen 

för tillståndsprövningen.  

7.2 Buller 

Utvidgningen av verksamheten mot norr medför att bullrande verksamhet kommer närmare 

befintliga bostäder norr om verksamhetsområdet. Samtidigt innebär utökningen att bullrande 

moment kommer att bedrivas på en lägre nivå i täkten, vilket innebär en ökad dämpning. 

Etableringen av verksamhetsområdet väster om väg 952 innebär en utökning av bullrande 

verksamhet västerut.  
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Buller inom naturreservaten Måryd och Skrylle kommer i huvudsak vara oförändrat i förhållande 

till dagens verksamhet; på samma sätt som i dag kommer främst de yttre delarna av reservaten 

där bebyggda delar finns (motionsanläggning, Skryllegården, parkering m.m.) att påverkas.  

 

Vid normal drift är transporterna i stort sett oförändrade i förhållande till idag, vid maximal drift 

ökar antalet transporter. Det innebär dock en mycket liten ökning avseende ekvivalenta 

ljudnivåer (ca 0-1 dBA beroende på mätpunkt). Antalet händelser med maximal ljudnivå ökar 

dock i relation till antalet transporter. 

 

Frågan om verksamhetens buller har noga utretts för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas 

inom ramen för det föreslagna bullervillkoret. Utredningen visar att det kommer att vara möjligt 

att innehålla föreslagna nivåer genom att vidta ett antal begränsningar av hur verksamheten ska 

bedrivas. Begränsningar innebär i huvudsak att vissa bullerkällor (d.v.s. anläggningsdelar) endast 

får bedrivas dagtid. Vidare är det nödvändigt att bibehålla och i vissa delar utöka befintliga 

skydds- och bullervallar. Dessa begränsningar och skyddsåtgärder gäller i huvudsak redan idag 

enligt gällande tillstånd och bolaget har god erfarenhet att tillämpa dessa och verifiera dess effekt.  

 

För ett (1) bostadshus beläget vid utfarten till verksamhetsområdet (punkt 12 i bullerutredningen) 

bedöms det, trots begränsningar i verksamheten, inte vara möjligt att innehålla 45 dB(A) 

kvällstid. För detta bostadshus föreslås därför ett något högre värde under kvällstid. Fastigheten 

ägs av NCC och hyrs ut som bostadshus. 

7.3 Vibrationer, luftstötvåg och stenkastning 

Liksom idag kommer vibrationer och luftstötvågor att uppkomma i samband med borrning och 

sprängning, d.v.s. vid losshållning av bergmaterial. Omfattningen kommer i huvudsak att vara 

densamma som idag och variera beroende på bergkvalitet, utslagsriktning, läge, förekomst av 

sprickor.  

 

Vibrationer och luftstötsvågor ingår idag i det nu gällande kontrollprogrammet och resultaten av 

kontrollen visar att gällande villkor innehålls. Nivåerna kommer att kunna innehållas även 

fortsättningsvis. 

 

I bilaga B3 till miljökonsekvensbeskrivningen redovisas de skyddsåtgärder som kommer att 

vidtas för att vibrationerna inte ska överstiga 4 mm/s vid bostäder eller för att påverkan ska ske 

på närliggande högspänningsledningar. Dessa skyddsåtgärder omfattar t.ex. storlek på 

sprängladdning. Kontroll av vibrationer och luftstötvågor sker enligt tillämplig standard. 

Åtgärder för att reducera vibrationer minimerar även risken för stenkast, se vidare bilaga B3. 
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7.4 Utsläpp till luft 

Verksamheten ger upphov till utsläpp till luft från i huvudsak transporter och arbetsmaskiner. 

Vidare uppkommer damning vid losshållning och krossning av stenmaterial.  

 

Behovet av transporter inom arbetsområdet har minskat efter installation av en ny stationär 

krossanläggning med tillhörande transportband. Vidare är stora delar av den verksamhet som ger 

upphov till damning numera inbyggd. Krossanläggningar inklusive transportörer är utformade 

med spärrfilter eller dysor för att begränsa stofthalten i utgående luft. Nu gällande villkor om 

stofthalt i utgående luft kommer att innehållas för den utökade verksamheten. Vid behov kommer 

dammbekämpning att ske genom vattenbegjutning. Vidare innebär de skogs- och 

vegetationsridåer som finns runt verksamhetsområdet en begränsning av dammspridningen i 

omgivningen. Bolaget övervakar sedan ett antal år tillbaka damning utanför verksamhetsområdet 

i kontrollpunkter. Denna kontroll kommer att fortgå. 

 

I förhållande till nuläget kommer transporterna vid normaldrift att vara oförändrade. Vid 

maximaldrift kommer transporterna, och med dessa förbundna utsläpp till luft, att öka något. 

Gällande miljökvalitetsnormer för koldioxid och partiklar kommer inte att överskridas till följd 

av verksamheten. Med hänsyn till täktens goda logistiska läge i det expansiva Lund-Malmö-

området torde täkten, trots ökade transporter, innebära mindre utsläpp till luft i jämförelse med 

en etablering med längre transportavstånd. Nollalternativet kan således innebära ökade utsläpp 

till luft.  

7.5 Ytvattenpåverkan 

I verksamheten uppstår länshållningsvatten inom verksamhetsområdet. Detta vatten kan 

innehålla förhöjda halter av suspenderat material och kväverester, härrörande i huvudsak från 

sprängmedelsrester men också från naturligt nedfall samt kväveläckage från skogsmark. Vidare 

finns ett naturligt kadmiuminnehåll från zinkblänke, ett bergartsmaterial, som förekommer i 

kvartsiten. Slutligen sker kontroll avseende oljeförorening i utgående vatten.  

 

Vattenkvaliteten har noga utretts inom ramen för tidigare prövotidsutredningen för den befintliga 

verksamheten. Denna avslutades 2016 och slutliga villkor för vatten föreskrevs. Fysikaliska- 

kemiska analyser av utgående vatten sker årligen enligt gällande kontrollprogram. Kontrollen 

innefattar analyser av suspenderat material, totalkväve, fosfor och olja samt kadmium. Gällande 

villkor har innehållits och kommer att innehållas i den utökade verksamheten. 

 

Halterna i vattnet är således oförändrade i förhållande till dagens verksamhet. Den totala 

mängden länshållningsvatten ökar dock i proportion med det ökade brytområdet, till stor del 

beror detta på att mer regnvatten ansamlas i täkten.  
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Merparten av länshållningsvattnet släpps till Mårydsbäcken, varefter vattnet färdas vidare 

österut. Efter ca 9 km når vattnet ytvattenförekomsten Kävlingeån (SE618289-134590). 

Verksamhetens påverkan på Kävlingeån bedöms vara mycket liten och innebära försumbara 

effekter på recipienten. Utsläppen kommer inte att påverka status hos någon parameter i 

Kävlingeån och inverkar inte på rådande ekologisk eller kemisk status.  

 

Vad gäller risken för spill av diesel och olja har bolaget väl utvecklade rutiner. Som skydd vid 

spill eller haveri finns absorberingsmedel tillgängligt vid förvaringsplats för kemikalier och 

maskiner. Föreslagna villkor utgör standardvillkor för tankning och parkering av fordon och 

maskiner samt hantering av kemiska produkter och farligt avfall. Villkoren syftar till att förhindra 

att spill och läckage når omgivningen. Dessa villkor efterlevs idag, de fungerar väl och de 

kommer att efterlevas i den utökade verksamheten. 

7.6 Natura 2000-området Måryd-Hällestad 

7.6.1 Inledning och sammanfattande slutsats 

Verksamheten är belägen i direkt anslutning till Natura 2000-området Måryd-Hällestad. Det kan 

inte uteslutas att verksamheten kan ha en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området, 

varför frågan om verksamhetens påverkan på de skyddade naturvärdena har bedömts i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs och bedöms de direkta och indirekta effekter som 

verksamheten, ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller 

åtgärder, kan medföra på de skyddade naturvärdena. Bedömningen har skett med ledning av de 

bevarandemål som anges i bevarandeplanen för Måryd-Hällestad. Vidare har den kunskap om 

verksamhetens påverkan på Natura 2000-området som förvärvats vid drift av befintlig 

verksamhet och kontroll av densamma nyttjats.  

 

Slutsatsen är att med vidtagna försiktighetsmått innebär planerad verksamhet ingen risk för skada 

på livsmiljöer eller betydande störning på de arter som avses att skyddas i Natura 2000-området. 

Tillstånd kan meddelas enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. I det följande beskrivs tidigare 

bedömningar av påverkan på Natura 2000-området, de erfarenheter som vunnits vid dessa 

tillståndsprövningar och vid kontroll av verksamheten samt den utökade verksamhetens påverkan 

på de skyddade naturvärdena. Beskrivningen är uppdelad på påverkan till följd av 

grundvattenpåverkan och tillförsel av ytvatten respektive övrig påverkan. 
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7.6.2 Påverkan till följd av grundvattenpåverkan och tillförsel av ytvatten 

7.6.2.1 Tidigare prövningar av påverkan på Natura 2000-området 

Det har sedan åtminstone 1920-talet bedrivits täktverksamhet i Södra Sandby. I samband med 

detta har det varit nödvändigt att pumpa bort det yt- och grundvatten som ansamlats i täkten. 

Detta vatten har letts österut, mot det område som år 1997 utpekades som ett område av 

gemenskapsintresse (år 2004 antog EU-kommissionen området som Natura 2000-området 

Måryd-Hällestad). För närvarande är grundvattennivån i täkten sänkt med ca 70 m från nivån ca 

+ 95 meter till nivån ca + 25 meter.  

 

Täktverksamheten har således under lång tid påverkat och präglat området genom 

grundvattensänkning och genom återföring av länshållningsvatten. I skötselplanen för Måryd 

naturreservat (vilket nu ingår i Natura 2000-området) anges att en betydande del av 

vattentillförseln till området sker genom utpumpning av vatten från stenbrottet samt att det är 

angeläget att denna vattentillförsel kan tryggas på lång sikt.2   

 

Sedan Natura 2000-områdets inrättande har täktverksamhetens påverkan på området bedömts 

inom ramen för flera tillståndsprövningar: 

 

 Miljödomstolens deldom den 12 juni 2003 (mål M 375-01) (lagligförklaring av 

anläggning för bortledande av grundvatten och tillstånd till grundvattenbortledning intill 

en årlig mängd om högst 700 000 m3): Miljödomstolen beslutade att vilka villkor som 

ska gälla avseende skadeförebyggande åtgärder för Natura 2000-området skulle utredas 

under en prövotid. Verksamheten bedömdes dock inte tillståndspliktig enligt 7 kap. 28 a 

§ miljöbalken.  

 

Prövotidsutredningen redovisades till Miljödomstolen den 23 september 2009. Till följd 

av de åtgärdsförslag som presenterades i utredningen hemställde NCC om förlängd 

prövotid för att fortsätta med sin undersökning enligt de lämnade rekommendationerna. 

Miljödomstolen förlängde prövotiden till den 31 december 2012 och förordnade att det 

fortsatta arbetet skulle ske med beaktande av de synpunkter som framförts av 

miljönämnden respektive av länsstyrelsen samt att kontrollprogram skulle upprättas av 

bolaget och godkännas av länsstyrelsen. 

 

 Mark- och miljödomstolens dom den 15 augusti 2013 (mål M 375-01): Domstolen 

avslutade prövotiden och föreskrev slutliga villkor avseende skadeförebyggande 

åtgärder för Natura 2000-området. 

 
                                                      
2 Länsstyrelsen Malmöhus län beslut 1989-06-19 om fastställelse av skötselplan för naturreservatet Måryd 
i Lunds kommun. 
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Bolagets prövotidsredovisning bestod av en analys och utvärdering av kontrollprogram 

åren 2006-2012, ett nytt kontrollprogram för uppföljning av vegetationsutvecklingen 

inom Natura 2000-området samt ett PM ang. möjligheter till återskapande av källkärr 

inom Måryds naturreservat.  

 

Mark- och miljödomstolen konstaterade att utbredningen av oönskade arter kunnat ske 

till följd av stillastående vatten i samband med bolagets tillförsel av ytvatten till Natura 

2000-området. De skyddsåtgärder som bolaget föreslog (manuell slåtter av de oönskade 

arterna, rensning av diken för att tillse att översvämning endast sker under kortare 

perioder och undvikande av stillastående vatten samt finjustering av vattentillförseln) 

bedömdes lämpliga och föreskrevs som villkor. Det bedömdes dock inte lämpligt att 

föreskriva villkor om skapande av ett nytt källkärr. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 

lämnades för utförande av de skadeförebyggande åtgärderna. 

 

Vidare konstaterade Mark- och miljödomstolen att de hydrologiska förhållandena till 

följd av grundvattenbortledningen till följd av täktverksamheten inte förändras på sådant 

sätt att livsmiljöerna och de skyddade arterna skadas, varför något Natura 2000-tillstånd 

i denna del inte bedömdes nödvändigt.  

 

 Mark- och miljödomstolens dom den 17 december 2015 (mål M 943-15) (tillstånd för 

ändring av vattenverksamhet, avsänkning i pumpgropar till nivå + 4,0 meter): Domstolen 

konstaterade att grundvattensänkningens utbredning kommer att utökas inom Natura 

2000-området till följd av den ansökta ändringen och att det finns risk för att åtgärden på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området. En tillståndsprövning 

enligt 7 kap. 28 a § bedömdes nödvändig.  

 

Med ledning av de utredningar som redovisats i målet konstaterade domstolen att inga 

naturtyper som är beroende av grundvattenregimen fanns inom påverkansområdet och 

bedömningen var därför att inte några livsmiljöer eller arter kommer att förändras eller 

skadas till följd av verksamheten. Vidare konstaterade domstolen att bolaget åtagit sig 

att ha uppföljande kontroller utanför påverkansområdet, utöver den kontroll som redan 

pågår inom påverkansområdet, samt att länsstyrelsen via delegation har möjlighet att 

besluta om ytterligare villkor för att uppnå ett optimalt vattenhanteringssystem inom 

Natura 2000-området.  

 

Tillstånd meddelades enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för grundvattenbortledningen. 

Kontrollprogrammet utökades med kontrollpunkter utanför påverkansområdet, kontroll 

av vattennivån i Måkulladammen och av en brunn inom östra området på fastighet 

Sandby 12:27.  
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7.6.2.2 Konsekvenser till följd av befintlig verksamhet 

I samband med ovanstående tillståndsprövningar, prövotidsutredningar samt löpande kontroll 

inom ramen för kontrollprogram har NCC förvärvat en god kunskap om förutsättningarna inom 

Natura 2000-området och hur de skyddade naturtyperna påverkas av bolagets verksamhet. 

Kontroll av eventuella vegetationsförändringar har skett under lång tid och i enlighet med 

kontrollprogram som tagits fram i samråd med, och godkänts av, länsstyrelsen. Kontrollen 

omfattar bl.a. kartläggning av kärlväxtvegetation och dess sammansättning med avseende på 

fuktighetsindex, kväveindex, totalt antal arter samt typiska arter för respektive naturtyp. Vidare 

kontrolleras mossflorans sammansättning genom kvalitativ undersökning av förekommande arter 

och genom kvantitativ undersökning av utbredningen av ett urval av mossarter.  

 

Det kan konstateras att inga förändringar ägt rum på de livsmiljöer som kan karaktäriseras som 

torra och friska marker under den tid som kontrollprogrammen löpt (perioden 2006-2018). Torra 

och friska marker får sin vattenförsörjning från nederbörd och från grundvattenmagasinet i jord. 

Dessa skulle kunna påverkas av täktverksamheten om grundvattenavsänkningen i berg 

fortplantande sig till grundvattenmagasinet i jord. Som anges i miljökonsekvensbeskrivningen 

och den hydrogeologiska utredningen bedöms kommunikationen mellan grundvattenmagasinen 

vara begränsad. Denna bedömning bekräftas av utförda kontroller. 

 

Även de livsmiljöer som karaktäriseras som fuktiga marker kan påverkas till följd av 

grundvattensänkning i jord. Eftersom kommunikationen mellan grundvattenmagasinet i berg 

respektive i jord är begränsad, har befintlig täktverksamhets dränerande effekt på dessa 

livsmiljöer varit liten. Livsmiljön påverkas istället främst genom återföring av 

länshållningsvatten som pumpas från täkten. Vegetationsförändringar har tidigare kunnat 

konstateras till följd av att för mycket vatten har ansamlats och blivit stående, vilket i huvudsak 

gynnat arterna bredkaveldun och igelknopp, med risk för undanträngande av rikkärrarterna. 

Genom vidtagande av skyddsåtgärder (manuell slåtter, rensning av diken, undvikande av 

stillastående vatten samt justering av vattentillförseln) har negativa vegetationsförändringar 

motverkats. 

 

Sammanfattningsvis visar kontrollen av den befintliga verksamheten att de skyddade 

naturtyperna inom Natura 2000-området inte synes påverkas negativt till följd av 

grundvattenpåverkan, att det är nödvändigt att vidta försiktighetsmått vid återföringen av 

länshållningsvatten samt att nuvarande försiktighetsmått synes ha god effekt.  

7.6.2.3 Konsekvenser till följd av utökad verksamhet 

Nu aktuell tillståndsansökan syftar till att utöka täktområdet i norr. Det leder till en utökning av 

influensområdet för grundvattenpåverkan i berg. Utökningen av influensområdet sker dock 

främst i områden belägna utanför Natura 2000-området. I delar av Natura 2000-området kommer 

dock grundvattenavsänkning i berg att öka något. Dessa områden påverkas redan idag genom 
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avsänkning av grundvattennivån i berg. Vidare utökas potentiellt influensområde i berg något i 

sydöst. 

 

Som angivits ovan visar utredningar och kontroll av befintlig verksamhet att de aktuella 

livsmiljöerna i all väsentlighet är ytvattenberoende. Dräneringseffekten på dessa är liten och har 

i tidigare tillståndsprövningar bedöms tillåtlig. Den förändring som ansökt verksamheten innebär 

ger ingen anledning att göra en annan bedömning än för den tidigare verksamheten, utan nu 

föreliggande ansökan innebär i huvudsak en utökning i en annan riktning och endast en liten 

tillkommande betydelse för grundvattensänkningen inom Natura 2000-området.  

 

Utökningen skulle kunna leda till konsekvenser för livsmiljöerna om för stora mängder 

länshållningsvatten återfördes på ett okontrollerat sätt. Det viktigaste försiktighetsmått bedöms 

fortsatt vara att återföringen av länsvatten sker på ett sådant sätt att de fuktiga markerna inte 

tillförs för mycket vatten samt att skyddsåtgärder vidtas för att undvika igenväxning. 

 

Sammanfattningsvis bedöms påverkan på livsmiljöerna bli liten med små konsekvenser avseende 

främst vegetationsutvecklingen/artrikedomen i de rikkärr som berörs av återfört 

länshållningsvatten. Påverkan är i huvudsak hydrologisk. Fortsatta försiktighetsmått för att 

undvika stående vatten och igenväxning kommer att vidtas. Sådana försiktighetsmått har utretts 

inom ramen för prövotid och gäller som villkor för den befintliga verksamheten. Dessa har varit 

effektiva och föreslås gälla även för den planerade verksamheten i syfte att inte påverka 

livsmiljöns bevarandestatus negativt. Med vidtagande av försiktighetsmått bedöms den planerade 

verksamheten inte medföra någon skada på livsmiljöer som avses att skyddas inom Natura 2000-

området Måryd-Hällestad. Inte heller bedöms verksamheten innebära någon betydande störning 

på de skyddade arterna i området. 

7.6.3 Övrig påverkan på Natura 2000-området 

I miljökonsekvensutredningen har det vidare utretts hur verksamheten påverkar de skyddade 

naturvärdena till följd av utsläpp till luft, buller, belysning eller genom påverkan på livsmiljön i 

stort.  

 

Enligt utredningen föreligger ingen risk för skada eller betydande störning på de skyddade 

naturvärdena, se vidare miljökonsekvensbeskrivningen. 

7.7 Påverkan på natur- och kulturmiljön samt landskapsbild 

Natur- och kulturmiljön påverkas främst genom ianspråktagande av mer mark norr om befintligt 

verksamhetsområde samt väster om väg 952. Dessa ytor domineras av rationellt brukade åker- 

och skogsmarker. En naturvärdesinventering, inklusive undersökning av rödlistade arter, har 

genomförts.  
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Ett par naturvärden med naturvärdesklass 4 har konstaterats inom de område som kommer tas i 

anspråk: dessa utgörs bl.a. av den numera gräsbevuxna bullervallen norr om området, 

igenväxande äldre odlingsmark, ung lövskog samt väster om väg 952 en kraftledningsgata och 

ung lövdominerad skog. Inga rödlistade arter har identifierats inom de tillkommande 

verksamhetsytorna. Inom det område som kan påverkas av utökat influensområde för 

grundvattenpåverkan finns två lokaler som innehåller naturvärden med naturvärdesklass 2, 

belägna vid influensområdet utkant. 

 

De utökade ytor som tas i anspråk omfattar ca 15 ha och hyser begränsade naturvärden. Delar av 

dessa kommer vidare att återskapas inom ramen för verksamheten, t.ex. genom gräsbeklädda 

bullervallar eller vid efterbehandling av täkten. Det bedöms vidare inte finnas någon risk för 

förändrade förhållanden i redovisade naturvärden till följd av det utökade influensområdet för 

grundvatten. Påverkan till följd av nedsmutsning/stoftnedfall, luftutsläpp från maskiner och 

transporter, buller eller belysning bedöms inte innebära annat än små effekter för övriga 

intilliggande naturmiljöer. Påverkan på ekosystemtjänster bedöms bli små.  

 

Samtliga ovanstående markområden utgör riksintresse för naturvård. Mot bakgrund av den 

begränsade yta som tas i anspråk bedöms den ansökta verksamheten inte leda till en påtaglig 

skada på riksintresset för naturvård. 

 

Det finns inga fornlämningar inom de områden som tas i anspråk av det utökade 

verksamhetsområdet. Bolaget har i denna fråga samrått med Länsstyrelsen Skåne län enligt 

kulturmiljölagen (1998:950).  

 

Avseende påverkan på landskapsbild, har täktverksamheten under lång tid präglat landskapet 

genom att mark ianspråktagits för verksamheten. Skydds- och bullervallar har uppförts kring 

verksamhetsområdet. De senare innebär, särskilt när de blivit gräs- och trädbevuxna, att dagens 

verksamhet i hög grad smälter in i omgivningen. Detsamma gäller för den utökade verksamheten; 

påverkan på landskapsbilden sker främst genom ianspråktagande av mark samt genom en 

tillfällig påverkan vid flytt och anläggande av nya skydds- och bullervallar. Efter anläggande av 

vallarna kommer brytningsområdet inte att synas vare sig från närlandskapet eller från 

fjärrlandskapet längs Kävlingeåns dalgång eller från höjderna norr om dalgången. När vegetation 

etablerats på vallarna kommer de att smälta in väl i omgivningen.  

 

Som angivits i avsnitt 3.3 ansöker NCC om dispens från biotopskyddet för att ta bort två 

stenmurar och ett småvatten. Kompensationsåtgärder kommer att vidtas för att återskapa biotoper 

med motsvarande värde, se vidare miljökonsekvensbeskrivningen. 
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7.8 Friluftsliv 

Befintlig täktverksamhet är belägen inom område som utsetts till riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresset är ca 12 000 ha stort och dess värden är i första hand knutna till Skrylleområdet och 

Måryds naturreservat, belägna söder och öster om täktområdet. Nu ansökt verksamhet innebär 

ingen ökad störning på Skrylleområdet eller Måryds naturreservat, varken till följd av 

ianspråktagande av mark eller till följd av ökat buller.  

 

Delar av det utökade verksamhetsområdet väster om väg 952 kommer dock att ianspråkta ny 

mark som omfattas av riksintresset. Området fungerar som en grön koppling mellan Södra 

Sandby och Skrylleområdet söder om täkten. I samrådsskedet har bolaget anpassat 

verksamhetsytan i denna del så att den befintliga stigen i området bevaras. Vidare åtar sig bolaget 

att, om önskemål finns, bistå med åtgärder som kan bidra till tillgängligheten till området. 

Härigenom bevaras den gröna förbindelselänken. Mot bakgrund av detta bedöms den ansökta 

verksamheten inte leda till påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv.  

8 Hänsynsregler  

8.1 Allmänna hänsynsregler 

8.1.1 Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken) 

NCC har mycket lång erfarenhet av täktverksamheten och med denna förbunden 

vattenverksamhet och vilken omgivningspåverkan denna medför, inte minst inom det nu 

förevarande området. Påverkan i omgivningen har under lång tid följts i kontrollprogram, vilket 

gett bolaget mycket goda kunskaper om hur verksamheten påverkar omgivningen. Ett exempel 

på detta är bolagets kontroll av påverkan i Natura 2000-området Måryd-Hällestad, innefattande 

utformning och finjustering av försiktighetsmått och verifiering av dess effekt. Bolagets arbete i 

denna del kan nästan jämföras med en förvaltares.  

 

De erfarenheter, rutiner och metoder som används för att minimera risker och påverkan och som 

bolaget har utarbetat under åren kommer att användas inom det nu ansökta verksamheten.  

 

Enligt vad som framgår av ansökan med bilagor har bolaget låtit utföra noggranna utredningar 

och inventeringar av området för att säkerställa att verksamhetens störningar blir acceptabla. 

Särskilda PM och rapporter har upprättats avseende buller, vibrationer och stenkast samt 

förekomsten av naturvärden och rödlistade arter. Vidare har den grundvattenmodell som ligger 

till grund för den hydrogeologiska utredningen vidarearbetats och kompletterats med ytterligare 

grundvattenrör.  
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8.1.2 Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § miljöbalken) 

NCC kommer att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förbygga, 

hindra och motverka att verksamhetens medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. Åtgärder vidtas redan i dag inom ramen för gällande villkor. Föreslagen villkorskatalog 

är omfattande och garanterar att verksamheten fortsatt bedrivs så att påverkan på omgivningen 

minimeras.   

8.1.3 Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken) 

Kvartsitfyndighetens värde som material är obestritt och området är utsett som riksintresse för 

mineralutvinning.  

 

Som angivits i avsnitt 2.1 innebär föreliggande ansökan en utveckling av täktverksamheten; 

genom utökning av brytområdet tillgängliggörs ytterligare material av hög kvalitet samtidigt som 

en brytning på flera fronter innebär att NCC fortsatt kan producera en lämplig produktmix.  

 

Därigenom tillses att fyndigheten används för det ändamål som fyndigheten utpekats för och att 

rätt material används för rätt ändamål; högkvalitativt material nyttjas för ändamål med höga 

kvalitetskrav (t.ex. asfalttillverkning, beläggning, ballastframställning etc.) medan material med 

lägre kvalitet används som ersättning för naturgrus, vilket minskar behovet av naturgrusbrytning. 

Ett tillgodogörande av materialet i bolagets försorg i enlighet med föreliggande ansökan är 

förenligt med hushållningsbestämmelserna. 

8.1.4 Lokaliseringsprincipen (2 kap 6 § miljöbalken) 

De enligt ansökan redan ianspråktagna täktområdena är bevisligen lämpliga för täktverksamhet 

eftersom sådan verksamhet tillåtits och redan bedrivs där. Avseende tillkommande områden har 

NCC utfört ett stort antal utredningar för att bedöma planerad verksamhets påverkan vid en 

utvidgning – utredningarna visar att även dessa områden är lämpliga för täktverksamhet.  

 

En omfattande utredning av alternativa lokalisering har utförts av bolaget, se bilaga B1. Av 

utredningen kan det konstateras att det årliga materialbehovet i regionen kommer att öka till följd 

av en befolkningstillväxt i området. Detta fodrar att befintliga täkter utökas eller att nya täkter 

etableras. Alternativt måste stenmaterial transporteras från andra regioner. 

 

Eftersom det saknas befintliga täkter i området som kan tillgodose planerad täktverksamhets 

materialbidrag, är det nödvändigt att studera alternativa platser för en nyetablering av en täkt.  

 

En grundläggande förutsättning vid en sådan studie är att bergkvaliteten är tillräckligt god, 

varefter övriga förhållanden såsom transportavstånd och motstående intressen bedöms. Med 

ledning av detta har alternativ L2, beläget på Linderödsåsen ca 5,5 mil nordväst om Simrishamn, 

bedömts som det bästa alternativet. Området ligger dock nära Verkeån som utgör riksintresse för 
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naturvård och omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Sydväst om området finns även ett 

naturreservat och ett Natura 2000-område. Transporterna måste ske genom ett område som utgör 

vattenskyddsområde samt passera ett stort antal bostadshus. Vidare är transportavståndet till 

Lund-Malmöregionen relativt stort och innebär, i förhållande till föreslagen lokalisering i Södra 

Sandby, ett ökat utsläpp (ca 250 % mer CO2-ekvivalanter). 

 

I dagsläget bedöms det inte finnas förutsättningar för att via järnväg förse regionen med 

stenmaterial från andra regioner.  

 

Täktverksamhet har under lång tid bedrivits på platsen och i området finns redan tillräckliga 

installationer och anläggningar för brytning, förädling och utlastning av stenmaterial. Samtliga 

områden som kommer att ianspråktas är utpekade som riksintresse för mineralutvinning. 

Verksamheten kommer inte att innebära en påtaglig skada på berörda riksintressen för friluftsliv 

och naturvård.  

 

Verksamheten strider inte mot någon detaljplan. I översiktsplan har det dock sedan lång tid 

tillbaka framförts invändningar mot verksamhetens bedrivande på platsen. Det framförs 

önskemål om att verksamheten ska avvecklas och tillgängliggöras för nyttjande inom 

friluftslivet. Som angivits i avsnitt 4.1 är målet i planen att Lunds kommun ska bygga 26 000 nya 

bostäder. Vidare finns det en målsättning om att Lund ska minska utsläppen av växthusgaser till 

nära noll år 2050. För att uppnå dess ambitioner om byggnation och miljömål krävs det 

stenmaterial samt att transporterna av detta stenmaterial minimeras. Efter att mineralresursen har 

utnyttjats kommer täktområdet efterbehandlas och göras tillgängligt för allmänheten och vara 

möjligt att införliva i Skryllereservatet. Aktuell täkt hjälper således till att möjliggöra målen i 

översiktsplanen och kommer efter efterbehandling vara helt förenlig med ambitionerna i 

översiktsplanen.  

 

Mot bakgrund av detta och med stöd av utförd behovs- och alternativutredning bedömer bolaget 

att föreslagen lokalisering uppfyller de krav på lokalisering som följer av 2 kap. 6 § miljöbalken.  

8.1.5 Skälighetsregeln (2 kap. 7 § miljöbalken) 

Bolagets överväganden och förslag i fråga om skyddsåtgärder och försiktighetsmått m.m. har 

skett och kommer att ske mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken. 

8.1.6 Miljökvalitetsnormer 

Den ansökta verksamheten kommer inte att medverka till att någon miljökvalitetsnorm överträds 

eller försvåra att den kan uppnås, se vidare härom i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga B. 
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9 Efterbehandling och säkerhet 

För täktverksamheten finns idag en efterbehandlingsplan som ingår i ansökan. 

Efterbehandlingsplanen syftar till att skapa en miljö som inte innebär några säkerhetsrisker och 

som kan bidra till biologisk mångfald och tillgängliggöra området för allmänheten. Målbilden är 

att skapa ett öppet landskap med öppen vattenspegel, omväxlande branta och flackare slänter 

samt öppna gräsytor.  

 

Mot bakgrund av den utökning av täktverksamheten som planeras och omfattas av denna ansökan 

samt de ökade kunskaper om täktens omgivningspåverkan som vunnits inom ramen för bolagets 

kontrollprogram, har efterbehandlingsplanen vidareutvecklats, se bilaga A3. Inom ramen för 

efterbehandlingen kommer omfattningen av fortsatt återföring av länshållningsvatten till Natura 

2000-området noggrant att följas och anpassas. Närmare former för efterbehandlingen kommer 

att regleras i detaljerad efterbehandlingsplan som tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten, i 

enlighet med föreslaget villkor 22. 

 

För att säkerställa att skyldigheterna enligt detta tillstånd fullföljs gällande erforderliga 

avslutnings- eller efterbehandlingsåtgärder har NCC hos Länsstyrelsen Skåne län sedan tidigare 

ställt säkerhet om 5,3 miljoner kronor. Om bolaget ges tillstånd till den utökade verksamheten i 

enlighet med ansökan föreslår bolaget att säkerheten att utökas till 9,1 miljoner kronor. 

 

10 Kontroll 

NCC kommer att kontrollera verksamheten enligt tillämpliga bestämmelser om egenkontroll. För 

den pågående verksamheten finns ett kontrollprogram och ett uppdaterat kontrollprogram 

kommer att ges in senast tre månader efter att tillståndet har tagits i anspråk.  

 

Inom ramen för befintligt tillstånd genomför NCC en omfattande övervakning av påverkan på 

livsmiljöerna i Natura 2000-området. Kontrollen syftar till att övervaka eventuella 

vegetationsförändringar, se vidare avsnitt 14.3 i miljökonsekvensbeskrivningen. Övervakningen 

har utformats i samråd med länsstyrelsen. Fortsatt kontroll kommer att ske inom ramen för den 

utökade verksamheten. Detaljerna för kontrollen bör utformas i samråd med länsstyrelsen. 

 

11 Samråd 

Inför upprättandet av tillståndsansökan har NCC genomfört ett samrådsförfarande enligt 6 kap. 

miljöbalken, se bilaga B2. Vad som framkommit vid samrådet har beaktats vid upprättandet av 

denna ansökan. 
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12 Prövningsavgift 

Kostnaden för vattenverksamheten bedöms uppgå till 500 000 kr. Den årliga bortledningen av 

grundvatten, bedöms uppgå till omkring ca 640 000 m3 per år. Prövningsavgiften ska således 

enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn bestämmas till 69 000 kr 

(5 000 kr i grundavgift och 64 000 kr i tilläggsavgift).  

 

13 Skäl för verkställighetsförordnande  

Som angivits i avsnitt 2.1 bör en effektiv täktverksamhet tillhandahålla marknaden en 

produktmix av berg i olika kvaliteter. Detta innebär inte sällan att brytning måste ske samtidigt 

på flera fronter. För att möjliggöra samtidig brytning av olika bergkvaliteter planerar NCC därför 

en utökning av brytområdet i norr. Därigenom kan ytterligare berg av hög kvalitet brytas ut 

samtidigt som ytor frigörs centralt och i söder i täkten, vilket möjliggör brytning på djupet i dessa 

delar. Utökningen av verksamhetsområdet väster om väg 952 innebär att ytterligare brytområden 

frigörs och att delar av återvinningsverksamheten kan flyttas dit.  

 

Det bedöms nödvändigt att påbörja ovanstående utökning senast våren år 2021. Är inte detta 

möjligt måste utökad brytning omgående ske i brytområdets södra delar. Detta innebär att den 

framtida omlokaliseringen av utlastning- och återvinningsverksamheten måste ske omgående för 

att möjliggöra brytning på djupet. Utöver att ge upphov till stora kostnader för NCC innebär detta 

högst troligt att återvinningsverksamheten av asfaltgranulat måste minskas kraftigt. Det kan 

således uppstå stora olägenheter för NCC om tillståndet inte kan tas i anspråk till följd av ett 

överklagande. 

 

På platsen har det sedan länge bedrivits täktverksamhet. Det område som tas i anspråk i samband 

med utökningen består i huvudsakligen av åker- och skogsmark. Utredningarna har visat att dessa 

områden har låga naturvärden och inte rymmer rödlistade arter. Utökningen berör riksintresse 

för naturvård respektive delvis riksintresse för friluftsliv – kärnvärden för dessa riksintressen 

skadas dock inte av den utökade verksamheten.  

 

De skador som kan uppstå under tiden fram till att ett eventuellt lagakraftvunnet tillstånd 

föreligger får därmed anses som begränsade. Däremot är det uppenbart att det uppstår väsentliga 

olägenheter för NCC om de motstående intressena får företräde. 

 

För det fall verkställighetsförordnade meddelas bör det föreskrivas att NCC ska meddela 

tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk, se villkorsförslag 26. 
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14 Övrigt 

Till aktförvarare föreslås Emilia Bengtsson, huvudregistrator på kommunkontoret i Lunds 

kommun. 

 

15 Hemställan om sekretess 

Enligt 18 kap 8 § samt 20 kap 1 § i lagen om offentlighet och sekretess (2009:400) gäller sekretess 

för uppgift om förvaring av sprängämnen samt uppgift en djur eller växtart som är i behov av 

skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd. Med hänvisning härtill 

hemställer bolaget om hemligstämpling av uppgifter i bilaga C Sevesoanmälan samt Bilaga C1 

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Vidare för bilagan med uppgift om skyddad 

djurart, bilaga B2.9 Synpunkter från organisation. Bilagorna i fråga har lagts i en särskild mapp 

till ansökan. 

 

 

Göteborg den 11 november 2019 

 

 

 

   

Oscar Heimeryd   Mikael Lundholm 

Advokat    Advokat 
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