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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Swerock AB (Swerock eller bolaget) har yrkat att mark- och miljödomstolen ska
upphäva miljöprövningsdelegationens beslut och bevilja bolaget tillstånd i enlighet
med ansökan.
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Länsstyrelsen i Uppsala län har bestritt
ändring.
UTVECKLING AV TALAN
Parterna har anfört bl.a. följande.
Swerock
Naturgrusförekomstens betydelse för den nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjningen
Ansökt verksamhetsområde är beläget inom grundvattenmagasinet ”Vingåkersåsen,
Lyttersta”. Ansökt brytområde ligger i den norra delen av grundvattenmagasinet och
inom nuvarande yttre skyddszon respektive föreslagen sekundär skyddszon. I grundvattenmagasinets södra del ligger Vingåkers kommuns vattentäkt.
Täktverksamheten har bedrivits sedan 1930-talet och vattentäkten etablerades på
1960-talet. Såväl täktverksamheten som vattentäkten har alltså bedrivits på den
aktuella platsen under lång tid och grundvattenmagasinet och dess betydelse för
dricksvattenförsörjningen har därmed varit föremål för omfattande utredning.
Samtliga dessa utredningar har visat att de två verksamheterna kan samexistera utan
en påverkan på dricksvattenförsörjningen. Vidare har skadlig påverkan på vattentäkten från täktverksamheten inte kunnat påvisas under de snart sextio år som de
båda verksamheterna har samexisterat.
Vad gäller uttagsmöjligheterna har miljöprövningsdelegationen angett att det nu
planerade täktområdet utgör ca 25 procent av det primära tillrinningsområdet för
vattentäkten. Siffran 25 procent är missvisande i det sammanhang den presenteras.
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Vattentäkten ligger i omedelbar anslutning till sjön Tisnaren. Cirka 50 procent av
vattnet i vattentäkten kommer från sjön via inducerad infiltration. Vid ökad användning av vattentäkten kommer andelen inducerad infiltration att öka. Det saknas alltså skäl att beteckna den del av marken uppströms täkten som vattentäktens ”primära
nybildningsområde”. Nybildningen av grundvatten inom denna areal utgör en mindre
del av det tillståndsgivna uttaget för vattentäkten, som uppgår till i medeltal 44 l/s,
enligt 1973 års tillstånd. Tisnarens avrinningsområde är ca 733 km2 och det totala
tillrinningsområdet för vattentäkten, på det sätt som vattentäkten nyttjas, är alltså
detsamma. Sökt brytområde är 0,373 km2 och utgör ca 0,5 promille av vattentäktens
totala tillrinningsområde.
Uttagsmöjligheterna ur vattentäkten återfinns i den sydligaste delen av formationen,
vilken ligger ca 800 m söder om ansökt brytområdesgräns. Vidare är uttagsmöjligheterna kopplade till den hydrauliska kontakten mellan formationen i söder
och sjön Tisnaren. Utan denna kontakt hade de långsiktigt hållbara uttagsmöjligheterna i vattentäkten begränsats till maximalt ca 12 l/s, dvs. den naturliga
nybildningen.
Uttagsmöjligheterna av grundvatten inom sökt brytområde är dessutom betydligt
mindre än nybildningen sett över hela formationen. Naturlig nybildning uppströms
och inom ansökt brytområde uppgår till totalt ca 6 l/s i höjd med sydlig brytområdesgräns och förutsättningarna för ett effektivt brunnsuttag av relevant storlek bedöms
vara ringa.
Sammanfattningsvis finns det såväl nuvarande som framtida uttagsmöjligheter för
dricksvattenförsörjning från vattentäkten. Uttaget kommer på grund av naturliga
förutsättningar till största delen från sjön Tisnaren via inducerad infiltration. Den
ansökta sandtäktsverksamheten kommer inte att påverka uttagsmöjligheterna vad
gäller kvantiteten av vatten, vid den kommunala vattentäkten.
Det kan konstateras att ansökt täktverksamhet inte förväntas medföra någon skadlig
påverkan på grundvattnets kvalitet. Av en vattenprovtagning vid Lyttersta vattentäkt
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framgår att grundvattenkvaliteten inte förändrats över åren. Provtagningen visar att
grundvattnets kvalitet vid vattentäkten är mycket god, även i jämförelse med provtagning uppströms sandtäkten.
För att kunna avgöra om det föreligger en risk för negativ påverkan på grundvattnet
måste en bedömning göras av hur stor sannolikheten är för ett spill. Därefter får det
bedömas hur stor risken är att spillet ska leda till en kontaminering av grundvattnet.
Det bör i denna del påpekas att tillkommande areal i det sökta verksamhetsområdet
ligger längre ifrån det primära vattenskyddsområdet än dagens verksamhetsområde.
Detta medför att risken för negativ påverkan på vattentäkten vid spill och spridning
av spill till följd av olycka inom detta tillkommande område är mindre än den
mycket begränsade risk som föreligger vid spill i det befintliga verksamhetsområdet.
Inledningsvis ska det poängteras att sannolikheten för att en olycka som leder till
kontaminering skulle ske inom brytområdet är mycket liten. Till stöd för detta kan
det bl.a. konstateras att arbetsmiljö och säkerhet är frågor som prioriteras inom
ramen för täktverksamheten. Under alla de år som verksamheten har bedrivits har
det aldrig skett någon olycka som föranlett spill. Verksamheten är välskött och
bedrivs helt i enlighet med befintligt tillstånd. Detta faktum är givetvis något som
måste tas i beaktande vid en prövning av risken för olycka som leder till ett spill
som i sin tur leder till en förorening av grundvattnet.
Vad miljöprövningsdelegationen anfört avseende risk för påverkan på grundvattenkvaliteten till följd av borttagande av vegetationsskikt innefattar inte någon rimlighetsavvägning av hur stor en risk ska vara för att den inte ska kunna tolereras. Det
anförs endast att det finns en risk och att detta i sig medför att ett tillstånd inte kan
meddelas.
Det kan ifrågasättas om en sådan bedömning kan läggas till grund för ett avslagsbeslut, då det skulle innebära att man aldrig kan meddela tillstånd till en sandtäkt.
Det finns alltid, i vart fall en hypotetisk, risk för att borttagande av ett vegetationsskikt kan påverka grundvattenkvaliteten. Eftersom risk normalt ses som produkten
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av sannolikhet och konsekvens, samt att ingen av dessa storheter definitionsmässigt
kan vara noll, är det uppenbart att det finns en risk (produkten av sannolikhet och
konsekvens är större än noll).
I enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken måste det även göras en rimlighetsavvägning
av riskens storlek, exempelvis om risken är sådan att en mätbar negativ effekt på
grundvattnets kvalitet kan förväntas uppkomma eller inte. Denna avvägning måste
dessutom göras i varje enskilt fall, vilket inte har skett.
Ett antal skyddsåtgärder mot spill och spridning av spill har föreslagits i ansökningshandlingarna som ytterligare begränsar riskerna. Därutöver har Weber Saint-Gobain
Sweden AB (”Weber”) åtagit sig att utföra ytterligare skyddsåtgärder för det fall
tillstånd till den ansökta verksamheten meddelas. Dessa skyddsåtgärder medför att
risken för spill till följd av en olycka vid den ansökta täktverksamheten är i princip
obefintlig. Med tanke på den begränsade sannolikheten för olycka måste det dessutom poängteras att sannolikheten för att konsekvenserna av en olycka skulle lämnas
utan åtgärd eller nå vattentäkten anses vara försumbar.
Naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö
Den aktuella naturgrusförekomsten utgör inte, och har heller inte utpekats som, en
värdefull natur- eller kulturmiljö. Det kan även konstateras att det inte har bedrivits
någon forskning inom Slätmon. Den information som finns tillgänglig gällande avlagringen visar klart och tydligt att den anses ha ett geovetenskapligt värde klass 2.
Sveriges geologiska undersöknings (SGU) yttrande angående naturgrusförekomstens
geologiska värden baseras till största delen på analyser av Lantmäteriets nationella
höjdmodell samt myndighetens kunskap om tillstånd och egenskaper hos regionens
isälvsavlagringar. Myndigheten har inte heller gjort något platsbesök. Myndighetens
erfarenheter av andra tillståndsprövningar på andra platser i regionen kan inte läggas
till grund för nu aktuell prövning. Förutsättningarna måste prövas i varje enskilt fall.
Bedömningarna kan inte baseras på förutsättningarna i andra tillståndsärenden.
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Det underlag som SGU har baserat sin bedömning på är samma underlag som varit
tillgängligt för Swerocks bedömning. Därutöver har bolaget haft tillgång till
uppgifter från Lunds universitet och Stockholms universitet. Bolaget har alltså haft
ett mer omfattande och heltäckande underlag för sin bedömning än vad SGU har
haft. Slätmons geologiska naturvärde och mångfald har alltså bedömts i sitt
sammanhang tillsammans med övriga malmar och isälvsavlagringar nordost om
Östergötland som hör till den mellansvenska israndzonen.
Vid denna bedömning har hänsyn tagits till Slätmons geologiska naturvärden, dels
till de naturvärden som eventuellt skulle kunna försämras till följd av sökt tillstånd,
dels till naturvärden som inte påverkats av ansökt verksamhet. Utifrån Lantmäteriets nationella höjdmodell är det tydligt att sökt brytområde huvudsakligen
påverkar Slätmons överyta och delar av den krönrygg som finns på överytan.
Eftersom brytningsområdet inte omfattar strandhak och strandvallar som finns i
distalbranten, medför sökt verksamhet ingen försämring av dessa specifika naturvärden som SGU framhåller som särskilt intressanta och skyddsvärda. Vad gäller
den plana överytan kan denna fortfarande följas från distalbranten till övergången
till en ås längs brytområdets västra gräns. Krönryggen på överytan kommer att i sin
sydligaste del hamna utanför sökt brytningsområde, vilket medför att den även
fortsättningsvis är möjlig att studera för att förstå helhetsbilden av Slätmons
utveckling, både lokalt och regionalt inom den mellansvenska israndzonen.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Det finns alltid en risk med att bedriva täktverksamhet i närheten av, eller i, ett
vattenskyddsområde, oavsett vilka försiktighetsåtgärder som vidtas. Att ta bort
sandmaterialet minskar avståndet till grundvattnet, vilket gör att en förorening
fortare når grundvattnet och att tiden för att hinna sanera minskar.
Swerock har anfört att det inte helt går att komma bort från maskiner som behöver
petroleumprodukter för att fungera. Detta gör att det finns risker med verksamheten,
särskilt eftersom Vingåkers kommun i dagsläget inte har någon reservvattentäkt att
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använda om problem skulle uppstå. Bolaget har inte tillräckligt väl visat hur situationen om en förorening kommer ner i grundvattnet ska kunna hanteras.
Länsstyrelsen i Uppsala län
Det aktuella området för den planerade täkten har betydelse för nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjning. Täktverksamheten kan medföra en försämrad
vattenförsörjning.
Att täktverksamhet och vattentäkt har bedrivits samtidigt under 60 år, och att ingen
skadlig påverkan på vattentäkten har kunnat påvisas under den tiden, är inte ett godtagbart argument för fortsatt täktverksamhet. Det är bra att ingen skadlig påverkan
har påvisats, eftersom det hade kunnat innebära stora konsekvenser och kostnader
för samhället. Så länge täktverksamheten pågår finns det en risk för påverkan om en
olycka med utsläpp till grundvattnet sker. Om verksamheten upphör kommer risken
för att en olycka sker bli mindre än om enbart skyddsåtgärder vidtas, dvs. att upphöra
med täktverksamheten är det bästa skyddet för grundvattnet.
Tidigare och planerat brytområde utgör en betydande del av det primära tillrinningsområdet för hälften av vattnet som tas ut i vattentäkten, dvs. den del av vattnet som
utgörs av grundvatten. Detta framgår av den hydrogeologiska utredningen i ansökan
till fortsatt täkttillstånd. Storleken på tillrinningsområdet för den andra hälften av
vattnet som tas ut i vattentäkten, dvs. inducerat ytvatten från sjön Tisnaren, har
ingen betydelse i sammanhanget.
Att provtagning tyder på att grundvattnets kvalitet i dagsläget inte förefaller ha förändrats negativt av täktverksamheten är positivt, även om endast ett provtagningstillfälle är för lite för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Den ökade sårbarheten för grundvattnet och risken för en försämring av grundvattnets kvalitet vid bedrivande av täktverksamhet, måste dock vägas in i bedömningen av tillåtligheten.
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När det gäller sandtäkter som ligger i vattenskyddsområdet uppströms kommunala
vattentäkter, borde det räcka med att sannolikheten för kontaminering av grundvattnet är mycket liten för ett avslag. En kontaminering av grundvattnet får så stora
konsekvenser för samhället. Detta stöds av det faktum att det i en precisering till det
nationella miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” anges att naturgrusavlagringar som har stor betydelse för dricksvattenförsörjningen ska bevaras, samt
att det till och med finns en specialparagraf gällande naturgrustäkter i miljöbalken
som innebär att brytning av naturgrus inte får tillåtas om den kan medföra en
försämrad dricksvattenförsörjning.
Det skulle innebära stora kostnader för Vingåkers kommun om vattentäkten inte
kan användas och dricksvattenförsörjningen måste ordnas på annat sätt, under en
period eller permanent. I dagsläget går det inte att förutse hur långt ansvaret för en
föroreningsskada inom ansökt bryt- och verksamhetsområde skulle sträcka sig, om
ansvaret även kan omfatta kostnader för t.ex. nya rördragningar och anläggandet av
en kommunal vattentäkt på annan plats. Den bedömningen görs först när olyckan
har skett. Dessutom tar det lång tid att hitta och utreda nya lägen för vattentäkter
och det finns i dagsläget inte någon reservvattentäkt, varför det under en tid skulle
vara mycket besvärligt och kostsamt att förse berörda abonnenter med dricksvatten.
REMISSYTTRANDE
Mark- och miljödomstolen har inhämtat yttrande från Sveriges geologiska
undersökning (SGU).
SGU har avstyrkt att tillstånd ges för täkt av naturgrus och anfört följande.
Platsen är inte lämplig för lokalisering av täkt för naturgrus på grund av
avlagringens betydelse för dricksvattenförsörjningen samt då dess geologiska
värden innebär en värdefull naturmiljö. SGU utvecklar detta närmare enligt
följande.
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Enligt Swerock utgör det sökta brytområdet ca 0,5 promille av vattentäktens totala
tillrinningsområde. Tillrinningsområdet är av intresse i sammanhanget, men det är
av större betydelse hur stor andel av det dricksvatten som tas ut som kan påverkas
av täktverksamheten. Bolaget underskattar täktverksamhetens betydelse vad gäller
risken för nutida eller framtida vattenförsörjning. Vattentäkten får cirka 50 procent
av sitt vatten från sjön Tisnaren genom inducerad infiltration, enligt beskrivningen
till grundvattenmagasinet Vingåkersåsen Lyttersta (SGU rapport K 506, publicerad
2015). Resterande del av det vatten som tas ut i vattentäkten härrör från naturgrusavlagringen vilken inrymmer grundvattenmagasinet Vingåkersåsen Lyttersta. Sett
ur ett vattenförsörjningsperspektiv är det framförallt grundvatten som nybildas inom
verksamhetsområdet och uppströms (norr om) detsamma i grundvattnets strömningsriktning som riskerar att påverkas negativt av täktverksamheten. Fortsatt brytning av
naturgrus västerut i enlighet med ansökan medför att en icke obetydlig andel av det
grundvatten som nybildas inom avlagringen riskerat att påverkas, och i förlängningen, leda till möjlig skada för vattenförsörjningen.
De föreslagna åtgärderna gällande trafiken och minskad dieselanvändning minskar
riskerna för vattentäkten. Täktverksamhetens lokalisering uppströms vattentäkten är
trots åtgärderna ett onödigt risktagande för den dricksvattenresurs som avlagringen
utgör. Detta risktagande står inte i proportion till värdet av avlagringen ur ett vattenförsörjningsperspektiv.
Slätmons kvaliteter vad gäller representativitet, sällsynthet och geologiskt sammanhang, vilket gör att de återstående delarna av bildningen utgör en värdefull
naturmiljö.
Det väsentliga är inte om Slätmon bör vara klassificerad att ha ett geovetenskapligt
värde 1 eller 2, utan om det geologiska skyddsvärdet är så pass stort att avlagringen
utgör en sådan värdefull naturmiljö som avses i 9 kap. 6 f § 3 miljöbalken. Såväl
klass 1 som 2 i grusinventeringens klassificeringssystem innehåller värderingen
”geovetenskapligt skyddsvärt”.
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Bedömningen är till största delen baserad på en analys av Lantmäteriets nationella
höjdmodell framtagen med hjälp av LiDAR samt erfarenhetsmässig kunskap av tillstånd och egenskaper hos regionens isälvsavlagringar. Med regionen avses här den
mellansvenska israndzonen öster om Östergötlands slättområde. Därutöver har även
de beskrivningar av Slätmon som återfinns i jordartskartan Katrineholm NV SGU
Ae 41 och Grusinventeringen i Södermanlands län. SGU, Reg. Inv 1991:4 beaktats.
Något platsbesök har inte gjorts.
Lantmäteriets höjdmodell har funnits tillgänglig sedan 2011. Höjdmodellen ger en
detaljerad bild av markytans topografi och morfologi. Det ger idag nya möjligheter,
som inte funnits tidigare, att analysera, beskriva och studera landskapet, bl.a. geologiska objekt och egenskaper. Höjdmodellen används regelmässigt vid jordartskartering. Av en terrängmodell, framtagen med höjdmodellen, över Slätmon
framgår enskilda geomorfologiska element, som för en geolog är tydligt urskiljbara,
t.ex. strandvallar samt bildningens huvudsakliga karaktärsdrag med en plan överyta,
en tydlig distalbrant mot sjön Tisnaren och i öster det befintliga täktområdet.
Den klassificering som finns av det geovetenskapliga värdet i Grusinventering i
Södermanlands län, behandlar, mot bakgrund av den kunskap och de verktyg som
finns tillgängliga idag, inte på ett tillfredsställande sätt Slätmons representativitet,
sällsynthet och geologiska sammanhang. Sedan kartläggningen och klassificeringen
av avlagringen enligt grusinventeringen har det även gått över 25 år. Under denna
period har uttag av naturgrus fortsatt i regionen. Det betyder att det har skett en
förlust och utarmning av den geologiska mångfalden avseende isälvsavlagringar i
regionen, sedan tiden för grusinventeringens klassificering.
En geologisk avlagring kan vara skyddsvärd ur flera aspekter. Vad gäller Slätmon
är det inte avlagringens betydelse som forskningsobjekt eller miljö för biologiska
värden som är det mest väsentliga. Värdet ligger istället i det geologiska sammanhanget och vad Slätmon representerar i form av geologisk utveckling. Innebörden
av detta kan till viss del jämföras med hur man ser på naturen inom kulturella ekosystemtjänster där geologiska bildningar är ett exempel på en abiotisk faktor.
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Slätmon har inte kvar sin fulla integritet och ursprunglighet. Täktverksamheten har
under lång tid pågått längs med Slätmons östra sida varför avlagringen inte kan ses
som orörd eller ha kvar sin fulla utbredning. Emellertid är stora delar av den plana
överytan intakt, likaså distalbranten. Det betyder att dess karaktär för den här typen
av israndbildningar fortfarande finns kvar och att sammanhanget mellan distalbrant
och plan överyta fortfarande finns där. De viktigaste småskaliga geomorfologiska
elementen finns även de fortfarande kvar i form av en kronrygg på överytan samt
strandvallar och strandhak i distalbranten.
Slätmon är en typ av avlagring som är typisk för det absoluta slutskedet av den
senaste istiden och övergången till den efterföljande värmeperiod vi lever i idag,
dvs. slutet av Yngre Dryas och in i tidig Holocen. I den här zonen finns några
avlagringar i Södermanland och på Södertörn som är lika eller liknande Slätmon
dvs. deltaliknande och mäktiga bildningar, så kallade malmar. Dessa avlagringar
markerar övergången från en mer långsamt smältande is till en inlandsis som
smälter av i snabb takt. Efter malmarnas bildande ändrar isälvsavlagringarna
karaktär och blir större. Själva Slätmon är ingen vanlig mellansvensk subakvatisk
rullstensås utan en speciell deltaliknande bildning som i norr övergår i en åsbildning.
De strandvallar och strandhak som finns på Slätmon är typiska bildningar för isälvsavlagringarna i östra Mellansverige eftersom isälvsavlagringarna är bildade under
högsta kustlinjen. Spåren av stränder visar på svallningsprocesser när området
succesivt höjde sig över vattnet i Östersjöbassängen. Däremot är den tydliga krönrygg som finns på överytan mer ovanlig och tydligt utbildad. Slätmons överyta når
upp till en nivå på omkring 74 m.ö.h. Det motsvarar ungefär nivån för Ancylussjön
i senaste delen av den s.k. Ancylustransgressionen. I det har området skedde ingen
höjning av vattennivån under Ancylustransgressionen utan motsvaras av en period
med långsammare strandförskjutning. Det är alltså möjligt att den tydliga krönryggen på Slätmons yta representerar svallningsprocesser under denna period av
Östersjöbassängens utveckling sedan den senaste istiden, även om detta inte är
verifierat.
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Sammanfattningsvis utgör Slätmon ett geologiskt sammanhang som representerar
det geologiska skeendet med ändrade förutsättningar från ett kallare till ett varmare
klimat, samt att morfologin återspeglar landhöjningens processer och Östersjöns
nivåförändringar sedan den senaste istiden. De olika morfologiska elementen utgör
en helhet som ger inblick i processer och skeenden från isavsmältning tills området
låg över Östersjöns nivå. Även om avlagringens integritet är påverkad av täktverksamhet är ändå dess representativitet, sällsynthet och mångfald sådan att Slätmon
kan ses som en värdefull naturmiljö. Dessutom har täktverksamheter och annan
exploatering gjort att isälvsavlagringar gått förlorade och att den geologiska mångfalden bland denna typ av avlagringar utarmats. Påverkan och förlust av liknande
avlagringar och andra isälvsavlagringar i regionen gör att den därför står ut som en
mer ovanlig typ av bildning.
MÅLETS HANDLÄGGNING
Mark- och miljödomstolen har den 6 september 2019 avslagit bolagets begäran om
syn. Domstolen har hållit sammanträde i målet den 19 november 2019.
DOMSKÄL
Utgångspunkter för mark- och miljödomstolens prövning
Tillämpliga bestämmelser framgår av miljöprövningsdelegationens beslut samt
nedan.
Om en naturgrustäkt kräver tillstånd får täkten inte komma till stånd om det med
hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt att använda ett annat material (en behovsprövning), om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjningen och
täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning eller om naturgrusförekomsten
utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö, se 9 kap. 6 f § 1-3 miljöbalken.
Bestämmelsen infördes 2009 i miljöbalken i syfte att bl.a. förstärka och tydliggöra
skyddet för naturgrusförekomster och är formulerad närmast som en
förbudsbestämmelse.
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En tillämpning av 9 kap. 6 f § miljöbalken ska ske mot bakgrund av miljöbalkens
portalparagraf, 1 kap. 1 §, av vilken det framgår att miljöbalken ska tillämpas bl.a.
så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
Det är ostridigt i målet att det finns förutsättningar för tillstånd enligt den
behovsprövning som ska göras enligt 9 kap. 6 f § 1 miljöbalken. Mark- och
miljödomstolen gör ingen annan bedömning i den frågan än miljöprövningsdelegationen.
Frågan i målet gäller därmed om det finns förutsättningar för sökt tillstånd med
hänsyn till 9 kap. 6 f § 2 och 3 miljöbalken, dvs. täktens betydelse för dricksvattenförsörjningen respektive frågan om naturgrusförekomsten utgör en värdefull natureller kulturmiljö.
Mark- och miljödomstolen noterar att miljöprövningsdelegationen inte uttryckligen
har prövat täktverksamhetens förenlighet med ovannämnda bestämmelses punkt 3.
Frågan har dock varit föremål för utredning under miljöprövningsdelegationens
handläggning och Swerock har argumenterat i frågan redan vid prövningen i den
instansen. Swerock har vidare yrkat att domstolen ska ändra delegationens beslut
och ge tillstånd med villkor för den sökta täktverksamheten. Bolaget har även hos
domstolen getts möjlighet att argumentera i frågan om naturgrusförekomstens
geologiska värde. Domstolen prövar därför, trots instansordningsprincipen och bl.a.
av processekonomiska skäl, även om 9 kap. 6 f § 3 miljöbalken utgör hinder mot
fortsatt täktverksamhet.
Kan en fortsatt täktverksamhet påverka dricksvattenförsörjningen?
Länsstyrelserna och SGU har beträffande den ansökan som nu är föremål för prövning motsatt sig ett fortsatt uttag av naturgrus med hänvisning till att det finns en
risk för att en fortsatt täktverksamhet kan komma att påverka såväl kvantiteten som
kvaliteten av den framtida dricksvattenförsörjningen.
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Swerock har när det gäller risken för påverkan på grundvattenbildningens kvantitet
särskilt pekat på att täktområdet utgör en begränsad del av den kommunala vattentäktens tillrinningsområde samt att de hydrogeologiska förhållandena på platsen är
sådana att uttagsmöjligheterna har ett nära samband med de lokala vattenförande
egenskaperna vid vattentäkten och att brytområdet inte är lämpligt för grundvattenutvinning i framtiden. När det gäller risk för påverkan på grundvattenbildningens
kvalitet har bolaget kompletterat sin utredning hos mark- och miljödomstolen med
en promemoria daterad den 9 maj 2019. Av utredningen framgår bl.a. att provtagning och analys av grundvatten inom och uppströms brytområdet och vid vattentäkten inte visar på påverkan på vattenkvaliteten. Därutöver har bolaget åtagit sig
ett stort antal åtgärder för att minska risken för att eventuella föroreningar ska nå
grundvattnet.
Mark- och miljööverdomstolen har beträffande den nu aktuella naturgrustäkten bl.a.
prövat frågan om täktverksamhetens påverkan på grundvattenförsörjningen, se Miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2010 i mål nr M 5973-09, MÖD 2010:22. Som
domen får förstås bedömde domstolen att avlagringen var av stort värde för
dricksvattenförsörjningen, men att det var utrett att fortsatt täktverksamhet kunde
bedrivas utan risk för påverkan på grundvattenförsörjningen.
Mark- och miljödomstolen finner med hänsyn till vad som redovisats ovan om bl.a.
Mark- och miljööverdomstolens tidigare bedömning samt de hydrogeologiska
förhållandena på platsen, bl.a. kornstorleksfördelning och vattenförande mäktighet
som styr möjligheten att anlägga uttagsbrunnar, att Swerock har visat att en fortsatt
täktverksamhet i enlighet med bolagets ansökan, med beaktande av de åtaganden
bolaget gjort, kan bedrivas utan en kvantitativ eller kvalitativ påverkan på
nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning. Bestämmelsen i 9 kap. 6 f § 2
miljöbalken utgör därför inte hinder mot att ge tillstånd till den sökta verksamheten.
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Utgör naturgrusförekomsten en värdefull natur- eller kulturmiljö?
SGU har i sitt yttrande till miljöprövningsdelegationen anfört att naturgrusförekomsten Slätmon är en geologiskt värdefull naturmiljö som borde ges klass 1. SGU har i
sitt yttrande till mark- och miljödomstolen beskrivit dels det underlag som legat till
grund för myndighetens bedömning av naturgrusförekomstens klassificering, dels
naturgrusförekomstens värde i sig.
Swerock har beträffande underlaget konstaterat att SGU och bolaget har utgått från
samma underlag. Bolaget har därutöver hänvisat till uppgifter bolaget inhämtat från
Stockholms universitet och Lunds universitet och inkommit med till miljöprövningsdelegationen. Mark- och miljödomstolen noterar att det av bolagets yttrande daterat
den 2 juli 2018 till miljöprövningsdelegationen framgår att de uppgifter bolaget hänvisat till är telefonsamtal med professorer vid universitetens geologiska institutioner
gällande huruvida Slätmon har varit föremål för geologisk forskning.
Enligt 9 kap. 6 f § 3 miljöbalken får tillstånd till en naturgrustäkt inte ges om naturgrusförekomsten är en värdefull natur- eller kulturmiljö. Av förarbetena framgår att
bedömningen av om en naturgrusförekomst är värdefull måste göras i det enskilda
fallet. Vidare framgår det av förarbetena att eftersom indelningen i naturvärdesklasser sker med beaktande av landskapsbilden och geologiska värden finns det
naturgrusförekomster som inte är naturvärdesklassade, men som ändå är värdefulla
(se prop. 2008/09:144, s. 18). Det finns begränsat med vägledande rättspraxis när
det gäller tillämpningen av nämnda punkt.
Som domstolen har uppfattat Swerock och SGU är de i och för sig överens om
Slätmons uppkomst och bildning i slutet av Yngre Drysa och tidig Holocen. Bolaget
och SGU har däremot olika uppfattningar om naturgrusförekomstens värde och i
vilken utsträckning den sökta täktverksamheten kan komma att påverka detta värde.
SGU har i yttrandet till mark- och miljödomstolen beskrivit Slätmons tillkomst och
pekat på att naturgrusförekomsten är en särskild deltaliknande bildning som
uppkom under ett särskilt skede då hastigheten av isavsmältningen och därmed
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inlandsisens tillbakadragande förändrades. Vidare har SGU särskilt pekat på de
geologiska element som är typiska för denna deltaliknande bildning; en plan
överyta med en krönrygg, distalbrant samt strandhak och strandvallar. Dessa
geologiska element är inte synbara enbart på Slätmon utan även på andra s.k.
malmar i Södermanland och på Södertörn som bildats under samma period. SGU
har dock särskilt pekat på att Slätmon har en krönrygg på överytan som är ovanlig
och tydligt utbildad.
Swerock har hos domstolen anfört att brytningsområdet omfattar den norra delen av
isälvsavlagringen med den plana överytan och del av svallgrusryggarna. Utanför
brytområdet ligger den största delen av den långsträckta svallgrusryggen samt
distalbrant och strandhak i den västra och södra delen av avlagringen.
Mark- och miljödomstolen bedömer att Slätmon har sådana betydelsefulla
geologiska värden som talar för att naturgrusförekomsten ska skyddas och vårdas.
Domstolen beaktar då särskilt att avlagringen tillkommit under en övergång mellan
två isavsmältningsperioder under den senaste istiden. Domstolen bedömer vidare att
dessa geologiska värden inte enbart är knutna till distalbranten, utan till samtliga de
geologiska element som särskilt kännetecknar aktuell typ av isälvsavlagringar,
inklusive den unika kornstorleksfördelningen inom själva avlagringen Slätmon.
Samtliga dessa element är av betydelse för att förstå tillkomsten av Slätmon. Att
behålla naturgrusförekomsten i dess kvarvarande helhet är även, enligt domstolens
mening, av betydelse för att kunna jämföra och förstå skillnader knutna till bl.a.
läge och exponering för de olika isälvsavlagringarna i regionen.
Mark- och miljödomstolen finner sammanfattningsvis att naturgrusförekomsten är
en värdefull naturmiljö och att en fortsatt täktverksamhet med det planerade uttaget
av naturgrus skulle komma att skada Slätmons geologiska värde på ett irreversibelt
sätt. Bestämmelsen i 9 kap. 6 f § 3 miljöbalken utgör därför hinder mot att ge tillstånd till den sökta täktverksamheten. Med hänsyn till det starka allmänna intresset
av att bevara Slätmons geologiska naturvärden, kan det inte anses vara
oproportionerligt att Swerock nekas tillstånd. Överklagandet ska därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 7 januari 2020.

Erika Ekman
_____________

Ola Lindstrand

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Erika Ekman, ordförande, och
tekniska rådet Ola Lindstrand samt de särskilda ledamöterna Agneta Melin och
Carl-Lennart Åstedt. Föredragande har varit beredningsjuristen Alexandra
Venander.

Sid 17
M 3631-19

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2019-05-24
MÅLNR: M 3631-19
AKTBIL: 3

Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.
Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
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