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Bedömning av verksamhet som omfattas av prövning enligt 

11 kap. 12 § miljöbalken - Ansökan från Nordkalk AB om 

fortsatt tillstånd för kalkstenstäkt inom fastigheten Kallholen 

9:16 i Orsa kommun 

 

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 3 december 2019 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har begärt att SGU ska yttra sig över om 
den rubricerade verksamheten omfattas av undantaget enligt 11 kap. 12 § miljöbalken. Bestämmelsen 
innebär att tillstånd eller anmälan inte krävs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen påverkas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är 
verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att undantagsregeln är tillämplig. Uppenbarhetsrekvisitet 
betyder att beviskravet är mycket starkt. 

 

Nordkalk AB (bolaget) har ansökt om tillstånd till täktverksamhet i Orsa kommun. Verksamheten 
kommer även innebära viss grundvattenbortledning och bolaget menar att inga allmänna eller enskilda 
intressen påverkas. SGU har den 26 oktober 2018 (SGU dnr 33-2155/2018) yttrat sig under 
samrådsskedet och då bl.a. framfört att bolaget antingen ska visa upp mätserier från grundvattennivåer 
som styrker att bolaget inte riskerar att skada allmänna eller enskilda intressen, eller så ska bolaget 
genomföra undersökningar som kan visa på att någon sådan påverkan inte uppstår. 

 

Bolaget har kompletterat underlaget med två kontrollbrunnar belägna i täktens närområde, borrhålen 
visar båda på en brant gradient riktad in mot täkten. Utifrån dessa borrhål och de 
grundvattennivåmätningar som utförts i hålen bedömer bolaget att påverkan från kalkstenstäkten är 
ringa. SGU delar bolagets bedömning avseende påverkan från täkten och rekommenderar samtidigt att 
bolaget använder kontrollbrunnarna i ett framtida kontrollprogram för täkten.  
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SGU anser att det är sannolikt att inga allmänna eller enskilda intressen kommer att påverkas av den nu 
ansökta verksamheten på fastigheten Kallholen 9:16 i Orsa kommun och undantaget i 11 kap. 12 § 
miljöbalken bör därför kunna tillämpas 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Helena Kjellson. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även juristen Sara Nordström deltagit. Statsgeologen 
Mattias Gustafsson har varit föredragande. 
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