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Overklagande av beslut om tillstand till miljofarlig verksamhet enligt miljobalken.
Cyrus & Cement i Orebro AB takt av grus inom fastigheterna Rannesta 3:1 och 2:5
i Orebro kommun.

Sveriges geologiska unders6kning (SGU) hat den 13 februari erhallit rubricerat
arende for yttrande. Med anledning harav vill SGU framf6ra foljande:

Mark och miljodomstolen vill att SGU sarskilt yttrar sig i arendet i foljande fragor:
1. De tekniska och ekonomiska mdjligheterna till ersdtmingsmaterial fdr det aysedda
anvdndningsomrddet for naturgruset.
Sokanden anser att det inte finns ersattningsmaterial for foljande
anvandningsomraden som materialet i takten kommer anvandas till:
leksand/baksand, fallsand, gjutsand samt bruksand/mursand. Det har ar
produkter dar det inte ar sjalvklart att naturgruset gar att ersatta med andra
material i alla regioner. Det ar daremot inte sagt att det ar omojligt att idag
ersatta naturgruset med andra material, gjuterisand undantaget. Det visar bl.a.
MinBaS-rapporten "Uthallig produktion av finkorniga produkter fran
bergmaterial". Det finns alltsa potential till att ersatta dessa produkter med
alternativa material. Man kan darfor inte riktigt saga som sokanden att
m6jligheten till att to fram t.ex. fallsand av krossat berg enbart befinner sig pa det
teoretiska planet aven om SGU inte kanner till att det g6rs i nagon storre
utstrackning idag, trots att metodiken ar likvardig med de som anvands f6r att to
fram finkornig ballast for betong fran krossberg. I det har resonemanget maste
det aven papekas att det inte ar ekonomiskt rimligt att oppna nya bergtakter for
att producera material f6r enbart dessa angivna andarng. Dessa produkter maste
produceras i takter som Wen producerar material f6r andra andamal.
For ovriga produkter (fyllnadssand och lersand) som sokanden anger som
anvandningsomraden f6r materialet finns fullgoda ersattningsmaterial idag och
som anvands i mycket stor utstrackning.
Sokanden for ett resonemang om att det ar dyrare att to fram produkter genom
att krossa berg an av naturgrus, vilket ar sjalvklart. Det ar forenat med hogre
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kostnader att anvanda krossat berg jamf6rt med naturgrus. Den har h6gre
kostnaden kan dock allmant inte anses vara oskalig. S6kanden tar som exempel
fram ett exempel pa jamfbrelse mellan krossat berg och naturgrus, ayseende
r6rledningsgrus. Det ar i s6kandens exempel dock oklart huruvida de kostnader
som redovisas ar kostnader for att to fram produkten eller om det ar det pris som
konsumenten far betala for produkten. Avser kostnaden priset for kund anser
SGU att de redovisade kostnaderna ar missvisande. SGUs bed6mning, utifran
nagra producenters prislistor, ar att priset, hos konsumenten, for rorledningsgrus
av naturgrus och motsvarande produkt av stenmj610/8 ligger i samma intervall.
Stenmjol ax i vissa fall billigare an naturgrus. SGUs slutsats, till skillnad fran
s6kanden, ar art det inte ar ekonomiskt oskaligt art anvanda krossat berg som
ersattningsmaterial till naturgrus for ledningsgravar eftersom priset for kund for
produkten ar likvardiga oaysett om naturgrus eller krossbergprodukt anvands.

2. Naturgrusfdrekomstens betydelse fdr nuvarande eller framtida vattenfdrsorjning och
om takten kan medfdra en fdrsamrad vattenfdrsdr ning.
Som tidigare framkommit i ans6kan ligger den ansokta verksamheten i direkt
anslutning till den avgransade grundvattenf6rekomsten Karlslund-Kilsasen,
Narkes Kilomradet (SE658381-145927). En grundvattenf6rekomst, enligt
vattenf6rvaltningen, ska uppna god status och statusen far inte fbrsamras.
Grundvattenf6rekomstens avgransning ar gjord utifran lokal jordartsinformation
vilket innebar att avgransningen Njer jordartsklassningen for isalvssediment,
sjalva grundvattenmagasinet kan daremot ha en st6rre utbredning. I ans6kan
framkommer det att grovre material i form av sand, grus och sten aterfinns pa
djupet, 15 — 2 meter under taktbotten. Det ar darf6r h6gst troligt att
grundvattenmagasinet och darmed f6rekomstens utbredning stracker sig Wen
under verksamhetsomradet. Uttagsm6jligheten i den del av
grundvattenforekomsten som ligger intill det ansokta verksamhetsomradet
bed6ms vara lag, men kan anses utg6ra ett viktigt infiltrations- och
tillrinningsomrade till de delay av f6rekomsten som idag anvands for
dricksvattenf6rs6rjning. SGU anser darf6r art grundvattenforekomsten med
tillrinningsomraden som helhet ar betydelsefull for bade nuvarande och framtida
dricksvattenf6rs6rjning.
Grundvattennivan bedoms inom verksamhetsomradet ligga mellan +51,5-53 m,
RH 2000 och lagsta ansokta taktbotten pa +54 m. Materialet i nuvarande
taktbotten utg6rs i huvudsak av finkornig sand men de grovre isalvssedimenten
aterfinns, som tidigare namnts, pa djupet, ca 15-2 meter, under befindig
taktbotten. I och med att grundvattennivan ligger nara taktbotten (mindre an
3m) och att det grovre isalvssedimenten finns under takten 6kar risken for att
eventuella f6roreningar nar grundvattenforekomsten och takten kan darmed
medfdra en fdrsamrad grundvattenkvalitet. Om tillstand ges till taktverksamhet
anser SGU darfor att den omattade zonen ska vara minst 3 meter.
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I ansokan anges vidare att hantering av externa massor ska ske inom
verksamhetsomradet, exempelvis for atervinning. Det material som inte gar att
atervinna ar planerat att anvandas for efterbehandling/deponering inom den
egna takten. SGU anser att hantering av externa massor inom
verksamhetsomradet okar risken for transport av eventuella fororeningar vidare
till grundvattenforekomsten och darmed paverka forekomsten negativt. SGU
anser darfor att hantering av externa massor inte ar lampligt och inte ska tillatas.

Beslut i detta arende har fattats av Mugdim Islamovic'.

I den sludiga handlaggningen av arendet har aven Gustav Sunden och Kristian
Schoning, den senare foredragande, deltagit.

ugdim Isfamovic'
l

Kristian Schoning

