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Föreläggande om komplettering av tillståndsansökan 
enligt 9 kap. miljöbalken

Föreläggande
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar förelägger med stöd 
av 22 kap. 2 § miljöbalken Swerock AB att senast den 9 januari 2019 
komplettera inlämnad ansökan om täktverksamhet på fastigheten Engaholm 
1:1 i Alvesta kommun enligt vad som anges nedan.

Kompletteringen ska lämnas till Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län i 
fyra exemplar samt digitalt. Ärendets diarienummer ska anges. 

Om ansökan inte kompletteras i enlighet med detta föreläggande kan den 
komma att avvisas helt eller i vissa delar.

Exploateringsplan

1. Rita in på exploateringsplanen vart bortledning av vatten från täktområdet 
sker. (Punkt 4 a i vårt föreläggande daterat den 3 oktober 2018)

Kommentar: Det miljöprövningsdelegationen vill att ni ska rita in i 
exploateringsplanen är hur vattnet avleds efter det har passerat 
sedimentationsdammen, det vill säga vattnets väg från 
sedimentationsdamm till recipient. En bra exploateringsplan bör, förutom 
att ange gränserna för verksamheten, ge en god översiktlig bild av 
verksamhetens olika delar, bland annat verksamhetens bortledning av 
vatten.

Olycksrisk

2. I ert svar på kompletteringsfråga 11 anger ni följande:
”Branterna skrotas genom att den sista sprängningen i den aktuella 
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riktningen sker i trappsteg. Branterna får då en så flack lutning som 
möjligt, vilket sprängtekniskt ligger i storleksordningen 15°. Det sista rivs 
med grävmaskin. Hyllorna avslutas mot en slänt så att det blir möjligt att 
ta sig av från hyllan.”

Visualisera detta genom att redovisa markprofiler och visa på karta vilka 
branter som kommer att utformas enligt ovan.

Kommentar: De markprofiler som ni har redovisat visar hur två mindre 
delområden kommer att utformas (vid fågelhylla och f.d. täktväg), men de 
beskriver inte hur merparten av branterna kring täkten kommer att 
utformas. Det behövs således fler markprofiler för att visualisera hur 
branterna kommer att vara utformade när täkten är efterbehandlad.

Behovsutredning

3. Komplettera ansökan med en behovsutredning som visar om det finns ett 
objektivt behov av materialet. Utredningen ska innehålla en kvalificerad 
bedömning av behovet av ballast inom avsättningsområdet (för sökt 
brytningstid). Den ska även utreda huruvida befintliga täkter kan 
tillgodose behovet i området. (Punkt 14 i vårt föreläggande daterat den 3 
oktober 2018)

Kommentar: Bedömningen av behovet behöver utvecklas och det saknas 
fortfarande en redovisning om huruvida behovet av bergmaterial inom 
avsättningsområdet kan tillgodoses genom befintliga täkter.

Ni behöver utveckla bedömningen av behovet. I den bedömning ni gjort 
avseende behovet av ballast i Alvesta och Växjö med omnejd presenterar 
ni enbart siffror gällande behovet av betong. Behovet för övriga ändamål 
såsom asfalt, väg och järnväg samt det totala behovet av ballast framgår 
inte av er redogörelse.

För att göra en bedömning huruvida behovet kan tillgodoses genom 
befintliga täkter inom avsättningsområdet behöver ni redovisa till vilka 
ändamål befintliga täkter kan leverera samt hur mycket material de kan 
leverera årligen.
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En ansökan om täktverksamhet kan avslås med motiveringen att behovet 
kan tillgodoses från befintliga täkter, se exempelvis Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 20 april 2015 i mål nr M 5627-14. Även i 
det mål ni hänvisar till (M 7369-17) har uppgifter om behovet av ballast, 
samt vad och hur mycket befintliga täkter kan leverera, redovisats av 
sökanden. Miljöprövningsdelegationen bedömer att dessa uppgifter är 
relevanta även för täkter som kan leverera material till ett flertal 
användningsområden.

Strandskydd

4. Motivera utifrån de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken 
varför ni ska få tillstånd att ta det strandskyddade området i anspråk för er 
verksamhet. (Punkt 17 c i vårt föreläggande daterat den 3 oktober 2018)

Kommentar: För att en dispens ska kunna beviljas måste två 
förutsättningar vara uppfyllda; (1) det ska finnas särskilda, och (2) syftet 
med strandskyddet får inte påverkas. Som särskilda skäl får man endast 
använda något av de sex särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § 
miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationens överväganden
Miljöprövningsdelegationen bedömer att ansökan behöver kompletteras enligt 
ovan för att en prövning enligt miljöbalken ska kunna genomföras. De 
kompletteringar som begärs i detta beslut är i enlighet med krav som ställs i 
19 kap. 5 § första stycket samt 22 kap. 1 § i miljöbalken. Dessa uppgifter har 
betydelse vid bedömning av miljöpåverkan från anläggningen.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Kalmar län. I beslutet har deltagit Johan Bergelin, ordförande och Lotta 
Bohman miljösakkunnig. Föredragande har varit Gustav Montelius. 
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Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i 
Länsstyrelsens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Johan Bergelin Lotta Bohman

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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