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ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Jönköpings Läns beslut 2011-02-24 i ärende nr 551-535-10, se
bilaga 1

SAKEN
Tillstånd till grustäkt på fastigheten Stockabäck 1:10 i Tranås kommun.

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut på så sätt att villkor 14 och

villkoret beträffande ekonomisk säkerhet ska ha följande lydelse.

Villkor 14

Efterbehandhngen ska skapa förutsättningar för en ny funktion för området samt ta

hänsyn till biologisk mångfald, hydrologi och landskapsbild. Vid efterbehandhngen

ska även maskiner, upplag och andra anordningar som använts i täktverksamheten

tas bort, såvida inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat.

Ekonomisk säkerhet

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut på så sätt att villkoret beträf-

fande ekonomisk säkerhet ska ha följande utformning. Den tillståndspliktiga verk-

samheten får endast bedrivas om ekonomisk säkerhet, enligt 9 kap. 6a § och 16 kap.
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3 § miljöbalken, ställs senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft och

säkerheten har godkänts genom beslut av länsstyrelsen. Säkerheten ska uppgå till

95 000 kronor för uppfyllandet av de villkor som föreskrivits i detta tillstånd. Sä-

kerheten ska gälla i minst två år efter tillståndstidens utgång.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.
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YRKANDEN M.M.

 har, som det får förstås, yrkat att Länsstyrelsens beslut i det nu aktuel-

la målet ska ändras beträffande villkor 13 och 14 samt kravet på ekonomisk säker-

het på sätt som framgår nedan.

Villkor 13

Detta villkor ska tas bort i sin helhet.

Villkor 14

I detta villkor ska tas bort kravet på att vid efterbehandlingen ta bort maskiner, upp-

lag och andra anordningar som använts i verksamheten.

Krav på ekonomisk säkerhet

Kravet på ekonomisk säkerhet ska nedsättas till ett belopp som inte överstiger

35 000 kronor.

Länsstyrelsen har bestritt att någon ändring ska göras beträffande villkor 13. Be-

träffande villkor 14 har länsstyrelsen medgivit att detta villkor kan ändras så att

byggnader och maskiner som helt eller delvis tillhör  hustru inte behö-

ver tas bort vid efterbehandlingen. I fråga om ekonomisk säkerhet medger länssty-

relsen att denna nedsätts till 95 000 kronor.

 har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande.  har för

avsikt att fortsätta med täktverksamheten även efter utgången av tillståndstiden.

Han räknar med att fortsätta med täktverksamheten även när det överklagade till-

ståndet löper ut. Han har heller inga som helst planer på att sluta med täktverksam-

heten om fem år. Han avser att fortsätta med täktverksamheten efter 2021.

Maskiner, byggnader och dylikt ingår i det företag som ägs av  hustru

och har således ingenting att göra med täkttillståndet.  hustru avser driva

sitt företag till dess hon uppnår pensionsålder och därefter ska eventuellt makarna

 barn ta över verksamheten.  ställer sig frågande till hur länsstyrel-

sen kan kräva att hans hustru ska lägga ned sitt företag, vilket blir resultatet av att
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länsstyrelsen i täkttillståndet föreskrivit att alla byggnader och maskiner ska tas bort

inom tillståndstiden. Byggnader och maskiner tillhör hustruns företag och har inget

med själva täkttillståndet att göra och skall därför inte omfattas av några villkor i

täkttillståndet.

Kravet på ekonomisk säkerhet kan nedsättas då sådant som pallkragar, lastpallar,

lådor och beslag tillhör det företag som ägs  hustru och används i detta

företags verksamhet. Detta är material som av länsstyrelsen bedömts vara material

som ska städas bort, vilket är felaktigt. Alla maskiner och byggnader ingår också i

hustruns företag och måste därför också få finnas kvar.

Länsstyrelsen har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande. En efterbehand-

lingsplan behöver tas fram i god tid innan tillståndet löper ut, för att säkerställa att

efterbehandlingen kan slutföras inom tillståndstiden. Att efterbehandlingsplanen tas

fram fem år innan tillståndet löper ut innebär inte att efterbehandlingen ska starta

vid denna tidpunkt. Områden där täktverksamhet fortfarande pågår behöver inte

efterbehandlas förrän de är färdigbrutna, dock senast vid en tidpunkt som säkerstäl-

ler att efterbehandlingen hinner godkännas av tillsynsmyndigheten innan tillståndet

löper ut.

Eftersom syftet med efterbehandlingen ska vara att återskapa naturmiljö som gynnar

växt- och djurarter, hydrologi och landskapsbild är det viktigt att efterbehandlingen

planeras innan efterbehandlingen påbörjas. Fem år innan tillståndet löper ut är en

lämplig tid för att ta fram efterbehandlingsplanen.

Kravet på efterbehandling bör inte omfatta byggnader och maskiner som helt eller

delvis tillhör  fru. Länsstyrelsen kan därför acceptera att villkor 14

ändras så att byggnader och maskiner som helt eller delvis tillhör

hustru inte ska behöva tas bort vid efterbehandlingen.
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Miljöprövningsdelegationen (MPD) har beslutat att den säkerhet  ska ställa

ska uppgå till 150 000 kronor MPD har därvid beräknat att säkerheten ska täcka

dels en efterbehandlingskostnad om 3 kronor/m brytningsområde, dels 100 000

kronor i fast kostnad för uppstädning och borttagning av byggnader. Länsstyrelsen

anser att beloppet för uppstädning och borttagande av byggnader bör sänkas till

50 000 kronor för uppstädning. Med denna reducering av det fasta beloppet för

uppstädning och borttagande av byggnad samt en efterbehandlingskostnad i övrigt

beräknad i enlighet med vad som skett i miljöprövningsdelegationens beslut anser

länsstyrelsen att säkerheten kan fastställas till 95 000 kronor.

DOMSKÄL

Den i målet aktuella täktverksamheten får bedömas medföra en sådan miljöpåver-

kan att det föreligger ett behov av att efterbehandla området efter det att verksamhe-

ten upphört inom hela eller delar av täktområdet. En förlängning av täktverksamhe-

ten efter utgången av februari månad 2021 kan påverka tidpunkten för när tillsyns-

myndigheten kan kräva att en eller flera efterbehandlingsåtgärder ska genomföras.

Däremot kan en förlängning efter nu nämnda tidpunkt inte påverka behovet av ef-

terbehandlingsåtgärder. Oavsett när täktverksamheten upphör måste det i vart fall

senast vid den tidpunkten genomföras efterbehandlingsåtgärder. Mark- och miljö-

domstolen finner det därför lämpligt att  på sätt som föreskrivs i det

överklagade beslutet åläggs att ta fram en plan för genomförandet av efterbehand-

lingen.  yrkande beträffande villkor 13 avslås med hänvisning till des-

sa skäl. I anledning av vad  skrivit om att han inte har "några planer på att

sluta med täktverksamheten om fem år" vill domstolen tillägga, att villkoret inte har

den innebörden att täktverksamheten måste nedläggas inom fem år.

Beträffande utformningen av villkor 14 menar mark- och miljödomstolen att kravet

på borttagande av maskiner, upplag och anordningar inte kan avgränsas av vem som

är ägare till dessa. Vilka objekt som ska omfattas av detta krav ska avgöras utifrån

deras samband med verksamheten. Verksamhetsutövarens ansvar för efterbehand-

lingen gäller oberoende av vilka ägarförhållanden som råder beträffande mark och

inventarier som använts i verksamheten. Om verksamheten bedrivs av någon annan

än tillståndsinnehavaren är den nya verksamhetsutövaren skyldig att upplysa till-
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synsmyndigheten om detta enligt 32 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd. Av denna anledning menar mark- och miljödomstolen att

det inte är möjligt att ändra villkor 14 på sätt som  och länsstyrelsen är

ense om. Samtidigt konstaterar mark- och miljödomstolen att med anledning av vad

som framkommit i målet kan det föreligga ett behov av att kunna undanta vissa

byggnader, upplag eller anordningar från kravet på borttagande vid efterbehand-

lingen. Det kan exempelvis finnas ett behov av att kunna använda täktområdet som

förvaringsplats för utrustning som använts i täktverksamheten efter att denna verk-

samhet upphört. Tillåtligheten av en sådan förvaring eller annan användning av täk-

tområdet måste dock ske utifrån en individuell bedömning som grundar sig på vad

som är förenligt med de krav som föreligger beträffande täktområdets utformning

och användning efter genomförd efterbehandling. Mark- och miljödomstolen menar

därför att villkor 14 bör ändras så att tillsynsmyndigheten enligt 19 kap 5 § punkt 8

miljöbalken ges behörighet att besluta om undantag från detta krav. Mark- och mil-

j ödomstolen har vidare förtydligat villkoret på så sätt att det framgår att kravet på

borttagning blott avser föremål som använts i täktverksamheten.

Beträffande frågan om ställande av säkerhet gör Mark- och miljödomstolen följande

bedömning. Domstolen konstaterar, att det i villkor 14, som rör efterbehandlings-

kravets omfattning, inte särskilt nämns byggnader. Det finns inte någon kostnad

redovisad för borttagning av "maskiner, upplag och andra anordningar". Det saknas

alltså underlag för fastställande av något högre säkerhetsbelopp än summan av det

rörliga beloppet om cirka 45 000 kronor samt 50 000 kronor för uppstädning, sam-

manlagt alltså 95 000 kronor. Mot denna bakgrund och då länsstyrelsen godtagit

beloppet finner mark- och miljödomstolen det skäligt att nedsätta kravet på säkerhet

till 95 000 kronor.

Beträffande indexuppräkning av säkerheten finner mark- och miljödomstolen det

skäligt att göra en sådan uppräkning med hänsyn till prisutvecklingen under till-

ståndstiden på sätt som länsstyrelsen gjort.

Enligt Högsta domstolens dom i mål T 5420-08 bör som regel tillståndsmyndighe-

ten vid tillståndsgivningen inte bestämma vilken form säkerheten ska ha. Denna
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fråga bör normalt lämnas öppen så att tillståndshavaren kan välja form när denne

genom tillståndsvillkoren har fått klart för sig hur stor säkerheten ska vara och när

den ska ställas. Om säkerheten är godtagbar får prövas i samband med prövningen

om säkerheten är betryggande. Med hänvisning till vad som anförts har mark- och

miljödomstolen i det överklagade tillståndsbeslutet tagit bort som villkor att säker-

heten ska utgöras av en bankgaranti.

Härutöver företar domstolen ingen ytterligare ändring beträffande säkerheten och

villkoren för denna i anledning av  yrkanden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 27 september 2011.

Carl Gc/ran Heden Bertil Varenius

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Carl Göran Heden, ordförande, tek-
niska rådet Bertil Varenius och de särskilda ledamöterna Bo Wendt och Sten-Inge
Arnesson. Föredragande har varit beredningsjuristen Lars Svensson.
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Länsstyrelsen

i Jönköpings län

Nils Lagerkvist
Miljö- och samhällsbyggnadsavd.
036-39 51 20
nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

BESLUT

Sida 1/17

Datum
2011-02-24

Aktbilaga
1?

Beteckning
551-535-10
0687-20-055

VÄXJÖ TINGSRÄTT

In
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Tillstånd till miljöfarlig verksamhet av-
seende grustäkt på fastigheten
Stockabäck 1:10 i Tranås kommun
Verksamhetskod: 10.20 B

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar  

, nedan kallad sökanden, tillstånd enligt 9 kap. 6 § mil-
jöbalken (1998:808) till fortsatt täktverksamhet på fastigheten Stockabäck
1:10 i Tranås kommun (verksamhetsområdet framgår av karta, bilaga 1).
Tillståndet gäller utbrytning av totalt 7 000 ton grus. Mängden utbrutet ma-
terial får årligen uppgå till högst 700 ton.

Tillståndet gäller till och med den 31 februari 2021.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskjivningen i
ärendet.

VILLKOR
För tillståndet ska gälla följande villkor.

ALLMÄNT

1 Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad sökanden angivit eller åtagit sig i ansök-
ningshandlingarna och i övrigt i ärendet.

VERKSAMHETS- OCH BRYTNINGSOMRÅDE

2 Brytningen ska ske i enlighet med sökandens ansökan och karta enligt
bilaga 1. En trädbevuxen skyddszon med en bredd på minst 10 meter
ska bevaras i den norra och västra kanten av verksamhetsområdet. Bryt-
ning får inte ske sydväst om kraftledningen och inte närmare än 10 me-
ter från fastighetsgränsen mot Stockabäck 4t44.

1:13*)

*) Beslut 2011-03-04
Rattat enligt 26 § förvalt-
ningslagen (1986:22)

Ben Heimdal

ty

Karl-Oskar Lund

G \ 5 - Naturvård och mil]oskydd\55\55] provning 9 kap MB\5511 provning\beslut\2010\551-535-IOnl tillstånd_raftelse doc
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BESLUT Datum Beteckn ing
, . . , 2011-02 24 551 535 10
Lansstyrelsen 0687-20 055
i Jonköpings lan s j d a 2 / 1 7

Grans for verksamhets- och brytningsområdet samt fixpunktei inom
området ska 1 terrängen utmärkas på val synligt satt Markeringarna får
inte rubbas eller döljas under exploateringstiden

Brytningsområdet ska avbanas efter hand som arbetet 1 takten fortskri-
der Allt avbanat matenal ska laggas upp 1 ordnade upplag inom verk-
samhetsområdet for att användas vid efterbehandling av takten

BULLER

5 Buller fiån verksamheten ska begränsas så att det vid närliggande bo
stader inte överstiger följande ljudnivåer

Måndag-fiedag kl 07 18
Lördag, sondag och helgdag kl 07 18
Kvalistid kl 18 22
Nattetid kl 22-07

Ekvivalent
50dBA
45dBA
45dBA
40dBA

Momentan
-
-
-
55dBA

Kontroll av ljudmvåei ska ske så snart det skett foiandnngar i verk-
samheten som kan medföra okade bullernivåer eller nar tillsynsmyndig-
heten så bestämmer Kontroll av bullervarden ska ske i enlighet med
gällande standarder

Ett överskridande av någon av ovan angivna ljudnivåer ska åtföljas av
omedelbara åtgärder for att överskridandet inte ska upprepas Sökan
den ska, inom 10 arbetsdagar eller inom den tid som tillsynsmyndighe
ten bestämmer, till tillsynsmyndigheten redovisa vilka skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått som sökanden vidtagit samt vilka långsikti
ga åtgärder som avses vidtas for att oveiskridandet inte ska upprepas

Verksamheten får endast bedrivas helgfri måndag-fredag kl 07 00-18 00
Lastning av fordon och uttransport av produkter och material får endast
ske helgfn måndag-fredag kl 06 00-22 00 Om det foreligger särskilda
skal får tillsynsmyndigheten medge undantag från de tider som anges i
villkoret

UTSLÄPP TILL LUFT

7 Åtgärder ska vidtas for att forhindia sådan damning från verksamheten
som kan orsaka olagenhet eller störning for människors halsa eller mil
jon Saltning av verksamhetsområdet fåi inte ske som dammbindmngs-
åtgard

Lansstyrelsen i Jönköpings lan | Besöksadress Hamngatan 4 Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
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HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL

8 Drivmedel och övriga kemiska produkter och farligt avfall ska lagras
och hanteras så att spill och läckage inte förorenar omgivningen.
Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom
lnvallning som rymmer minst den största behållaren samt 10 % av övrig
lagrad volym.

Tillfällig uppställning av ADR-klassad drivmedelstank undantas från
kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form och fast farligt av-
fall undantas från kravet på förvaring i täta behållare.

9 Hantering av olja och andra kemikalier samt tankning och uppställning
av fordon och maskiner, får endast ske på yta där spill och läckage kan
omhändertas för att förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Sane-
ringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats.

10 Farligt avfall ska transporteras bort. Högst 200 kg farligt avfall får sam-
tidigt förvaras vid anläggningen.

11 Täktområdet ska hållas i god ordning. Sökanden ska se till att otallåten
tippning eller nedskräpning inte sker inom området. Allt avfall som
uppkommer i verksamheten ska hanteras så att återanvändning eller
återvinning främjas, t ex ska olika avfallsslag hållas isär eller separeras
vid källan så långt det är möjligt. Ingen förbränning av avfall får ske. Av-
fall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska bortskaffas på sätt
som tillsynsmyndigheten godkänner.

EFTERBEHANDLING

12 Efterbehandling av hela det tidigare utbrutna området sydväst om kraft-
ledningen, ska färdigställas senast 1 år efter att detta tillstånd vunnit laga
kraft.

13 Efterbehandling av takten ska slutföras inom tillståndstiden. Efter-
behandling ska utföras successivt i samråd med tillsynsmyndigheten. Se-
nast 5 år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska sökanden inge
en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten.

14 Efterbehandlingen ska skapa förutsättningar för en ny funktion för om-
rådet samt ta hänsyn till biologisk mångfald, hydrologi och land-
skapsbild. Vid efterbehandlingen ska även maskiner, upplag och andra
anordningar som använts i verksamheten tas bort.
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Datum
2011-02-24

Beteckn ing
551-535-10
0687-20-055

KONTROLL
15 For verksamheten ska det rinnas skriftliga rutiner for kontroll Rutinerna

ska göra det mojkgt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och be-
döma om villkoren följs. I rutinerna ska matmetoder, matfrekvens och
utvärderingsmetoder anges. Rutiner for kontroll av föreskrivna villkor
ska skickas till tillsynsmyndigheten i två exemplar senast tre månader ef-
ter att detta beslut vunnit laga kraft eller det senare datum som tillsyns-
myndigheten bestämmer.

ÖVERLÅTELSE AV VILLKORSSKRIVNING
Miljoprovningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov
fastställa ytterligare villkor angående kontroll av verksamheten

EKONOMISK SÄKERHET
Den tillståndspliktiga verksamheten får endast bedrivas om ekonomisk
säkerhet, enligt 9 kap 6a § och 16 kap 3 § miljobalken, stalls senast två
månader efter det att beslutet vunnit laga kraft och säkerheten har godkänts
genom beslut av Lansstyrelsen. Säkerheten ska ställas i form av en
bankgaranti uppgående till 150 000 kronor for uppfyllandet av de villkor
som foreskrivits i detta tillstånd. Bankgarantin ska galla i minst två år eftei
tillståndstidens utgång Hur säkerheten ska vara utformad framgår av bilaga
2.

LAGA KRAFT
Miljoprovningsdelegauonen avslår yrkandet om verkställighets förordnande
Detta tillstånd får darfor tas i anspråk först nar det vunnit laga kraft och
ekonomisk säkerhet ställts och godkänts av Lansstyielsen

Bakgrund
Den 3 december 1999 beviljades  med firma Sjostedts Betong
tillstånd enligt naturvårdslagen (1964-822) till taktverksamhet på fastigheten
Stockaback 1 10 i Tranås kommun Tillståndet omfattade 4 000 ton grusma-
tenal och galide till den 31 december 2009

SAMRÅD

Samråd har genomforts med Lansstyrelsen, Tranås kommun och med de
enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Lansstyrel-
sen har genom beslut den 28 apnl 2010 meddelat att den planerade veik-
samheten inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan i den mening
som avses i 6 kap 4 § miljobalken

Under samrådet har följande framkommit , granne och bo-
ende på fastigheten Stockaback 113, har ställt frågor om hui veiksamheten
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kommer att påverka hennes fastighet, bl a beträffande ask for skador på
huset, påverkan på grundvatten, ljudbild och lokalkhmat samt avseende
backsvalornas hackmng. Hon ifrågasätter även om intentionerna 1 tidigare
beslut har följts, bl a angående efterbehandkng av fardigbrutna ytor. Hon
yrkar 1 första hand att taktverksamhet rnte ska ske, men om brytning ändå
skulle tillåtas, att denna endast får förekomma på kullen som ligger nord-
nordost om hennes mark

 har skriftligen besvarat  brev Därtill har frå-
gorna diskuterats vid samrådsmotet den 21 april 2010, dar även lansstyrel-
sen och Tranås kommun deltog

Tranås kommun har anfört att efterbehandlingen av de utbrutna områdena 1
taktens västra del, som gränsar mot  fastighet, ska färdigstäl-
las senast den 31 december 2010 Kommunen har även påtalat att efteibe-
handhngen ska innebära att backsvalomas hackmngsmiljo bibehålls

ANSÖKAN

Sökanden inkom den 1 februari 2010 till Lansstyrelsen med en ansökan om
tillstånd enligt miljobalken for fortsatt taktverksamhet på fastigheten Stock-
aback 110 Till ansökan har bifogats en milj okonsekvensbeskrivning.

YRKANDEN

Sökanden yikar att tillstånd ska beviljas utan tidsbegränsning, for brytning
av ca 10 000-11 000 m3 grus, med ett uttag på ca 400 m3 grus per år Sö-
kanden yrkar att de äldre bestämmelserna 1 miljobalken ska tillämpas 1 enlig-
het med punkt 3 1 övergångsbestämmelserna till andringen (2009 649) av 9
kap 6 § miljobalken. Sökanden yrkar även på verkställighets förordnande

ANSÖKAN I ÖVRIGT

I ansökan har bl a anförts följande Takten har funnits sedan 1930-talet
Verksamheten kommer att bedrivas 1 mindre skala. Verksamhetsområdet
uppgår till 1,74 hektar varav 1 hektar utgör brytningsområde Ingen bryt-
ning ska ske sydväst om den kraftledning som går genom verksamhetsom-
rådet Denna del ska 1 stallet efterbehandlas varvid ett slantparti ska sparas
till backsvalornas hackmng Taktbotten blir plan med svag lutning mot det
område som ska brytas En fixpunkt har lordmngsstallts 1 form av en ned-
grävd platta vid ingången till gjuteriet Sökanden äger fastigheten tillsam-
mans med 

SÖKANDENS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Av miljokonsekvensbesknvmngen framgår följande Huvuddelen av grus-
materialet används for framställning av betongfundament och en liten del
till underhåll av grusvägen till fastigheten Ingen försäljning av grus foie
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kommer. Verksamhetstiden blir helg£a måndag-fredag kl 06 00-18.00 samt
även vissa helger. Krossntng ingår inte 1 verksamheten Transporter sker 1
gång per vecka med lastbil vid hämtning av betongfundament samt 1-2
gånger per månad med mindre lastbil for leverans av cement. Inga kemikali-
er används vid framställning av betongfundamenten. Drivmedel och oljor
finns endast på lastmaskinen som används vid brytningen. Det avfall som
uppkommer transporteras ull återvinningsstation.

Buller och dammspndmng från verksamheten ar ytterst liten och damning-
en från vägen närmast obefintlig Ljudnivån från betongblandare och skak-
bord ar 52 dB 30 meter från betongfabriken. Ljudnivån från lastmaskinen
uppgår till 62 dB inom fabriksområdet.

Fastigheterna Stockaback 1-13 och Stockaback 3.2 kommer inte att påveikas
av brytningen. Verksamheten kan 1 stort sett bednvas utan insyn Den trad-
bevuxna ås som utgör insynsskydd 1 taktens norra del ska inte brytas Tak-
tområdet avbanas efterhand. Djurlivet bedoms inte påverkas

Om tillstånd inte skulle beviljas får sökanden 1 stallet köpa in bergkross vil-
ket skulle minska foretagets omsättning med 90 procent

Genom verksamhetsområdet går en hogspanmngsledning som ags av
E ON. Sökanden har lämnat in en skrivelse från E.ON, daterad den 4 juni
2010 av vilken framgår att E.ON inte ser något problem med taktverksam-
heten under förutsättning att de stora traden på kullen öster om transforma-
torstationen avlägsnas, att utgrävning inte sker så nära att det påverkar kraft-
ledningsstolparnas stabilitet och att nuvarande höjd till hogspanmngsled-
mngen 1 det avslutade taktområdet inte andras Sökanden har meddelat att
han kommer att tillmötesgå dessa önskemål från E.ON.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Kungörelse om ansökan och miljokonsekvensbeskrivning har vant införd 1
Tranas-Posten den 15 december 2010 och Tranås Tidning den 16 december
2010

Synpunkter har framförts av , ägare till fastigheten Stocka-
back 113. Hon anför att det måste finnas ett säkerhetsavstånd 1 den sydöst-
ra delen, att gränsen for brytningsområdet tydligt behöver utmärkas och att
hela södra delen helst skulle undantas från brytning. Hon påtalar även att
efterbehandhngen 1 den västra delen ar långt ifrån färdig och att det ar vik-
tigt att slanten byggs upp nedifrån och att ingen ytterligare nedslantning sker
mot hennes fastighet Därtill vill hon inte att salt används for att förhindra
damning från vägen Hon undrar även hur ljuden från skyttebanan påverkas
vid ytterligare taktverksamhet
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Lansstyrelsen har skickat ansökan på remiss till Miljö och hälsoskydds-
nämnden i Tranås kornmun Nämnden har bland annat framfört att de inte
har någon erinran mot ansökan under förutsättning att efterbehandling sker
av tidigare utbrutet område, att träd på Stockaback 113 och 114 inte ska-
das, att ej for brant lutning mot fastigheten skapas och att efterbehandlingen
bor vara klar och godkänd av tillsynsmyndigheten senast 1 år efter att till-
ståndet vunnit laga kraft Vidare anför nämnden att en slant for backsvalor-
na bor lordmngsstallas i tidigare taktområde och att vägen till fastigheten
bor hållas dammfri, om möjligt utan att använda salt

Sökanden har fått tillfälle att yttra sig över inkomna yttranden och har an-
fört följande Det har vant bestämt sedan länge att brytning inte ska ske
innanför kraftledningen mot Stockaback 113 och 1 14 Efterbehandlingen
har påbörjats men blev avbrutet på grund av tidig vinter, vilket var okej
enligt Tranås kommun Efterbehandlingen fortsätter nar vädret tillåter Ef-
terbehandling av slanten mot 113 och 114 kommer att vara klar senast 1 år
eftei att tillståndet vunnit laga kraft Det har aldrig vant tal om att slanten
skulle nedslantas, inga träd på 1 13 och 114 kommer att beröras och att en
slant kommer att bevaras for backsvalorna Vägen har inte saltats under de
21 år som sökanden bedrivit verksamheten Sökanden har även bifogat en
karta dar sträckning for kraftledning och kraftledningsstolpar framgår

Motivering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljokonsekvensbesknvningen som bifogats ansökan bedoms tillsammans
med ovnga uppgifter om miljöpåverkan som fiamkommit under samrådet
och i ansökningshandlingarna vara tillräcklig i forhållande till de krav som
stalls i 6 kap miljobalken Miljokonsekvensbesknvningen kan darfor god-
kännas

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER
Av 1 kap 1 § miljobalken framgår att mark, vatten och fysisk miljö i ovngt
ska användas så att en långsiktigt god hushållning tryggas Enligt 2 kap 3 §
ska alla som bednver eller avser bedriva en verksamhet iaktta de begräns-
ningar som behovs for att motverka skada på människors halsa och miljon
Med skada avses även misshushållning med naturresurser

Sökanden har yrkat att tidigare bestämmelser i miljobalken ska tillämpas i
enlighet med punkt 3 i oveigångsbestammelserna till andringen (2009 649)
av 9 kap 6 § miljobalken Punkt 3 i nämnda övergångsbestämmelser inne-
bar följande Om en takt den 1 augusti 2009 bar ett tidsbegränsat Ullstånd, får ett
nytt tillstånd till takt på samma plats ges enligt al du bestammelsei längst till utgången
av 2011 Miljoprovmngsdelegationen finner att punkt 3 i overgångsbestam
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melserna inte kan tillämpas 1 det aktuella ärendet eftersom ansökan avser en
tidsperiod som sträcker sig betydligt längre an till 2011

Enligt 9 kap 6b § miljobalken får en takt av naturgrus inte komma till stånd
om det med hansyn till det avsedda användningsområdet ar tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material, eller om naturgrus
förekomsten ar betydelsefull for nuvarande eller framtida dricksvatten-
försörjning och takten kan medföra en försämrad vattenförsörjning, eller
om naturgrus förekomsten utgör en värdefull natur eller kulturmiljö
Bestämmelsen syftar till att uppfylla milj okvalitetsmålet God bebyggd miljö
Detta milj okvalitetsmål ska bl a uppfyllas genom att ersattas naturgrus med
återanvänt material eller bergkross

Det regionala miljömålet for Jönköpings lan innebar att uttaget av naturgrus
inom länet (år 2010) högst ska vara 600 000 ton per år De sammanlagda
leveranserna av naturgrus från länets takter 2006-2009 har legat mellan
600 000-700 000 ton pei år Sökandens yrkade uttag på maximalt 400 m3,
per år (dvs 680 ton per år) motsvarar 0,1 procent av det regionala målet
Uttaget från takten 2000-2009 uppgår enligt sökandens pioduktionsuppgif
ter, till 3 475 ton eller ca 350 ton/år

Det aktuella taktområdet utgörs av en grusås som till stor del brutits ut
Sökandens användningsområden for naturgruset ar huvudsakligen betong-
tillverkning och till mindre andel underhåll av grusvägen till fastigheten
Frågan om beigkross kan användas som ersättningsmaterial for betongtill
verkning beror generellt sett på vilken typ av betong som tillverkas samt
natheten till en bergtakt dar material av tillräckligt hog kvalitet kan tas fram
Underhåll av grusvägen ar ett användningsområde som skulle kunna eisattas
med bergkross Miljoprovningsdelegationen konstaterar dock att materialet
kommer till användning mycket nära den plats dar det bryts och att tians
porterna av ett eventuellt ersättningsmaterial skulle innebära en miljöpåver-
kan både avseende förbrukning av drivmedel och okad störning for narbo
ende

Enligt ansökningshandlingarna omfattar ansökan ett uttag på totalt 10 000
11 000 m3 material, utan tidsbegränsning, med ett uttag på ca 400 m3 per år
Detta motsvarar ett uttag på 17 000 18 700 ton med ett uttag på 680 ton per
år, beräknat med omrakningsfaktorn 1,7 (sandmatenal < 8 mm ) enhgt Na
turvårdsverkets branschfakta for berg och gruskrossverk (feb 1996)

Med anledning av att ormådet tillstor del redan ar påverkat av taktverksam
het och det naturgrus som ska brytas utgör en mycket liten del 1 forhållande
till regionala målet och den totala användningen av naturgrus 1 länet anser
Miljoprovningsdelegationen inte att det ar miljömässigt motiverat 1 forhål
lande till ekonomiska konsekvenserna for sökanden att kräva att ersatt
ningsmatenal for natuigruset ska användas 1 betongtillveikmngen
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Med anledning av att arbetet med naturgrusmålet inom God bebyggd miljö kan
komma att forandras och utveckling sker inom branschen 1 syfte att hitta
alternativa ersättningsmaterial till naturgruset begränsar Miljoprovningsdele-
gationen trUståndstiden till 10 år

LOKALISERING

Enligt 2 kap. 6 § första stycket miljobalken ska for verksamheter och åtgär-
der som tar 1 anspråk mark- eller vattenområden valjas en sådan plats som
ar lämplig med hansyn till att andamålet ska kunna uppnås med minsta in-
trång och olagenhet for människors halsa och miljon

Miljoprovningsdelegauonen konstaterar att fortsatt lokalisering av verksam-
heten inom fastigheten kan ge upphov till buller och damning For att den
föreslagna lokaliseringen ska kunna accepteras anser Miljoprovningsdelega-
tionen att skyddsåtgärder ska föreskrivas Dessa åtgaider preciseras nedan

Miljoprovmngsdelegationen bedömer att den ansökta verksamheten medför
andrad användning av mark- och vattenområden 1 den mening som avses
enligt 2 kap. 6 § miljobalken Den ansökta verksamheten strider inte mot
någon bestämmelse 1 3 eller 4 kap miljobalken

Av gällande översiktsplan, antagen den 16 oktober 2006, framgår att det
berörda området ar angivet som taktområde Verksamheten går att förena
med en från allman synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresur-
serna samt med översiktsplanen 1 den mening som avses 1 5 § forordningen
(1998 896) om hushållning med mark- och vattenomiåden m m

Avståndet till närmaste bostadshus ar cirka 20 meter från verksamhetsom-
rådet och 50 meter från brytningsområdets grans 1 sydväst och cirka 40 me-
ter från brytningsområdet 1 nordost Betongfabnken, dit en stor del av verk-
samheten ar koncentrerad, ligger cirka 140 meter från bostadshuset 1 sydväst
och 170 meter från bostadshuset 1 nordost Enligt Boverkets Allmanna Råd
1995 5 "Bättre plats for arbete" rekommenderas minst 500 meter som
skyddsavstånd mellan takt och bostader Rekommenderat skyddsavstånd
fungerar som en vagledning och måste anpassas till forhållandena 1 det en-
skilda fallet Miljoprovmngsdelegationen bedömer att ett kortare skyddsav-
stånd kan accepteras mot bakgrund av verksamhetens nnga omfattning, att
insynsskyddet 1 norr kommer att bevaras samt föreskrivna villkor om buller,
damning och efterbehandling av den södra delen av takten

Avståndet 1 väster mellan taktområde och allmän vag ar ca 20 meter Av-
ståndet till Svartån, som utgör riksintresse foi naturvården, ar ca 120 meter
Takten ligger inte inom strandskyddsområdet och bedoms hellei inte påver
ka nksintiesset Verksamheten medveikar inte till att någon milj okvalitets-
norm överträds
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Enligt uppgifter från sökanden häckar backsvalor inom täktområdet. Arten
är fridlyst enligt artskyddsförordningen (2007:845) och rödlistad
(hotkategori NT, missgynnad). livsbetingelserna för arten bedöms dock
inte försämras av pågående täktverksamhet förutsatt att sökanden vidtar de
skydds- och försiktighetsåtgärder som Miljöprövningsdelegationen
föreskriver. Det bör observeras att ett täkttillstånd inte innebär någon
dispens från artskyddsförordningen. Om verksamheten i framtiden skulle
visa sig bryta mot någon bestämmelse i förordningen kan det därför bli
nödvändigt att pröva frågan igen.

Den ansökta täktverksamheten ligger inte inom vattenskyddsområde för
allmän vattentäkt. Inom täktområdet finns en grävd brunn ca 5 meter nord-
ost om betongfabriken, där vattnet vid samrådsbesöket den 21 april 2010
låg 3-3,5 meter under marknivå. Miljöprövningsdelegationen bedömer att
naturgrus förekomsten inte är betydelsefull för nuvarande eller framtida
dricksvattenförsörjning och att den ansökta täktverksamheten inte kan med-
föra en försämrad vattenförsörjning i kommunen.

Verksamheten bedrivs inte inom någon grundvattenförekomst som pekats
ut för nationell eller regional vattenförsörjning enligt Statens Geologiska
Undersöknings (SGU) översiktliga inventering av geologiska formationer
för nationell eller regional vattenförsörjning (Rapport 115).

Grusförekomsten tillhör ingen naturvärdesklass enligt Länsstyrelsens
försörjningsplan för ballast (Länsstyrelsens meddelande 1/1997), vilket
innebär att området har ett begränsat geologiskt värde som normalt inte
utgör ett hinder för täkttillstånd på platsen. Inom verksamhetsområdet finns
inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. Den planerade
täktverksamheten berör inga av Länsstyrelsen kända fasta fornlämningar.
Den aktuella platsen är sedan tidigare ianspråktagen för täktverksamhet.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den aktuella naturgrusavlagringen
inte utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö.

Då det inte bedöms vara ekonomiskt rimligt att använda ett annat material
än naturgrus, samt att den aktuella naturgrusförekomsten inte bedöms vara
betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning eller utgör
en värdefull natur- eller kulturmiljö finner Miljöprövningsdelegationen att
det är möjligt att bevilja tillstånd för fortsatt brytning av naturgrus i
området.

KLASSNING AV VERKSAMHETEN
Sökandens verksamhet omfattas av verksamhetskod 10.20 B enligt bilagan
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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SKYDDSÅTGÄRDER
Av 2 kap 3 och 7 §§ miljobalken framgår följande Den som bednver eller
avser att bedriva en verksamhet ska utföra de försiktighetsmått och andra
åtgärder som ar skäliga for att förhindra olagenheter for människors halsa
eller miljon (försiktighetsprincipen och skalighetspnncipen). Om verksam-
heten bedrivs yrkesmässigt ska bastå möjliga teknik användas Vid bedöm-
ningen av vad som ar skäliga åtgärder ska hansyn bland annat tas till den
nytta skyddsåtgärderna får jämfört med åtgärdernas kostnader.

Miljopiovrungsdelegationen anser att villkor ska föreskrivas avseende verk-
samhets- och brytningsområde, bullel, utsläpp till luft, hantering av kemika-
lier och avfall, efterbehandkng och kontroll.

VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR (VILLKOR 1)

Allmanna villkoret 1 innebar att sökanden ar skyldigt att följa vad som upp-
givits i ansökan och vad man i övrigt har åtagit sig i ärendet om inget annat
sägs i detta beslut Villkors formuleringen innebar att innehållet i ansökan
och övriga åtaganden från sökandens sida får samma juridiska status som
ovnga villkor i detta beslut

VERKSAMHETS- OCH BRYTNINGSOMRÅDE (VILLKOR 2-4)
Brytning ska ske i enlighet med brytningsplanen. Brytning får därmed
endast ske inom gränsen for brytningsområdet och inte på lägre nivå an vad
som anges i brytningsplanen. Ingen taktverksamhet får ske utanför gränsen
for verksamhetsområdet.

Hela fastigheten Stockaback 1-10 utgör verksamhetsområde. Gränsen for
brytningsområdet går 10 meter från fastighetsgränsen i norr, väster och
sydöstra hornet for att säkerställa att brytning inte sker anda fram till
tomtgränsen Därtill får inte brytning ske sydväst om kraftledningen

Grans for verksamhets- och brytningsområdet samt fixpunkter inom områ-
det ska utmärkas på val synligt satt. Detta innebar t ex att stolpar foi
gransmarkenng ska placeras så nära varandra att man från en markering kan
se de närmast angränsande markeringarna åt vardera hållet Markeringar for
veiksamliets- respektive brytningsområde bor ges olika utseende

BULLER (VILLKOR 5-6)

Miljoprovningsdelegationen anser med hansyn till verksamhetens närhet till
boende att bullel från verksamheten ska regleras i villkor Värdena motsva -
lar ljudnivåerna foi nyetableiad industri i enlighet med Naturvåidsverkets
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råd och riktlinjer "Externt industribuller - allmänna råd" (SNV RR 1978:5,
reviderad 1983). Miljöprövningsdelegationen föreskriver dock en skärpning
av värdet för lördagar så att detta blir samma värde som för sön- och helg-
dagar.

Kontroll av bullervärden ska ske genom mätning varvid Naturvårdsverkets
meddelande 6/1984 "Metod för immissionsmätning av externt industribul-
ler" eller motsvarande uppdaterade riktlinjer ska användas. Bullerberäkning
bör utföras i enlighet med ISO 9613 (ISO 9613-1:93 Attenuation of sound
during propagation outdoors). Mätningar och beräkningar ska dokumente-
ras så att kvalitén kan bedömas. Lämpliga kontrollpunkter är på fastigheter-
na Stockabäck 1:14 (Stockabäck Sollid 1), Stockabäck 3:2 (Stockabäck
Åkerslund 1) eller andra referenspunkter som tillsynsmyndigheten godkänt.
Miljöprövningsdelegationen vill upplysa om att ljudnivåerna gäller alla bo-
städer, inte enbart de närmaste.

Ljudnivåerna ska kontrolleras då bullerstörningar kan förväntas inträffa.
Utöver detta villkor gäller kravet på omgående rapportering av en driftstör-
ning eller liknande händelse enligt vad som anges i förordning (1998:901)
om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Sökanden yrkar att verksamhetstiden ska omfatta helgfri vardag kl. 06.00-
18.00 samt även vissa helger. Miljöprövningsdelegationen anser med hänsyn
till närboende att verksamheten inte ska pågå under helger. Dock kan till-
synsmyndigheten medge undantag från villkoret om särskilda skäl föreligger.

UTSLÄPP TILL LUFT (VILLKOR 7)

Verksamheten kan medföra damning från planer, upplag och
transportvägar. För att inte damningsproblem ska uppstå kan det finnas
behov av att vidta skyddsåtgärder, som bevattning eller övertäckning.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att saltning inte ska tillåtas som
dammbindningsåtgärd med hänsyn till påverkan på yt- och grundvatten.

HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL (VILLKOR 8-11)
Miljöprövningsdelegationen föreskriver krav på hantering och förvaring av
kemikalier och farligt avfall för att minska risken för negativ miljöpåverkan
vid haverier, läckage och diffusa utsläpp av lagrade kemikalier och farligt
avfall. Förvaring av bränsle i s.k. ADR-tank undantas från kravet på
invallning. Sådan förvaring får dock i normalfallet inte förekomma längre tid
än 6 månader.

För att minirnera risken för att mark och vatten förorenas av spill eller
läckage ska hantering av oljor och andra kemikalier inklusive petroleum-
produkter ske på yta där spill och läckage kan omhändertas. Saneringsmedel
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och saneringsutrustning ska finnas tillgängligt så att eventuellt spill eller
lackage omedelbart kan tas om hand.

Enligt sökanden transporteras det avfall som uppstår till återvinningsstation
Miljoprovmngsdelegationen föreskriver att det samtidigt får lagras maximalt
200 kg farligt avfall inom anläggningen I denna mängd ingår främst batteri-
er, spilloljor och oljefilter.

Miljoprovningsdelegationen har konstaterat att skrap och rester från
betongtillverkningen legat kvar på verksamhetsområdet och foreskriver
darfor villkor om att taktområdet ska hållas i god ordning Nedskräpning
och dumpning av avfall får inte ske i takten Sökanden ska vidta åtgärder så
att detta inte kan ske.

EFTERBEHANDLING (VILLKOR 12-14)

Eftersom efterbehandkngen av tidigare utbrutet område i söder inte färdig-
ställts innan tidigare tillstånd löpt ut den 31 december 2009 foreskriver Mil-
joprovningsdelegationen att området söder om kraftledningen ska vara ef-
terbehandlat senast 1 år efter att detta beslut vunnit laga kraft. Tillsynsmyn-
digheten, som for närvarande ar Tranås kommun, godkänner att efterbe-
handkngen ar färdigställd.

Backsvalornas hackningsmiljo ar skyddad enligt 4 § artskydds forordningen.
Efterbehandkngen beskrivs oversiktkgt i ansökan. Med hansyn till den långa
exploateringstiden anser Miljoprovmngsdelegationen att en mer utförlig
efterbehandkngsplan inte behöver fastställas i detta skede for området norr
om kraftledningen En slutkg efterbehandkngsplan ska dock redovisas till
tillsynsmyndigheten senast 5 år innan takttillståndet går ut

Efterbehandkng ska ske i syfte att återskapa en naturmiljö som gynnar vaxt-
och djurarter, hydrologi och landskapsbild Villkoret innebar även att even-
tuellt kvarvarande avfall från verksamheten städas bort

KONTROLL (VILLKOR 15)

Enligt 5 § forordningen (1998 901) om verksamhetsutövares egenkontroll
ska verksamhetsutovaren ha rutiner for att fortlöpande kontrollera att ut-
rustning m.m. for drift och kontroll hålls i gott skick, for att förebygga ölä-
genheter for människors halsa och miljon Vidare ska verksamhetsutovaren,
enligt 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000 15) om genomforande
av matningar och provtagningar i vissa verksamheter, utföra matningar och
provtagningar i den utsträckning det behovs i syfte att skaffa kunskaper om
hui verksamheten påverkar miljon Miljoprovmngsdelegationen förutsätter
att sådana undersökningar som kan behövas genomfois i samråd med till-
synsmyndigheten
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Miljoprovmngsdelegationen anser att de rutiner som ror kontroll av före-
skrivna villkor ska skickas tdl tillsynsmyndigheten Övriga rutiner enligt
ovanstående forordning ska finnas tillgängliga for tillsynsmyndigheten

ÖVERLÅTELSE AV VILLKORSSKRIVNING
Enligt 19 kap 5 § första stycket 8 miljobalken jämfört med 22 kap 25 §
tredje stycket får tillståndsmyndigheten överlåta åt tillsynsmyndighet att
fastställa villkor av mindre betydelse Enligt Miljoprovningsdelegationens
mening ar villkor om kontroll av sådan karaktär att tillsynsmyndigheten kan
besluta i denna fråga Miljoprovningsdelegationen överlåter darfor åt till-
synsmyndigheten att fastställa sådana villkor

EKONOMISK SÄKERHET
Detta tillstånd får tas i anspråk först sedan sökanden ställt ekonomisk saker-
het enligt 9 kap 6a § och 16 kap 3 § miljobalken Miljoprovningsdelega-
tionen har vid fastställande av säkerheten beräknat en efterbehandlings-
kostnad på 3 kronor per m2 brytningsområde samt 100 000 kr i fast kostnad
for uppstädning och boittagning av byggnader I beloppet hai laknats in en
bedömd årlig värdeminskning om två procent under tiilståndstiden 10 år
Värdeminskningen baseras på 'Riksha.nkp.ns inflationsmål, med en årlig
ökningstakt av konsumentprisindex (KPI) om högst två procent

LAGA KRAFT

Av 19 kap 5 § och 22 kap 28 § miljobalken framgår att Miljoprovningsdele-
gationen, nar det finns skal till det, får forordna att tillståndet till en verk-
samhet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft Sökanden
har yrkat om sådant verkstaUighetsforoidnande Med anledning av närheten
till boende och de erinringar som inkommit i ärendet bedömer Miljo-
provningsdelegationen att verkstallighetsforordnande inte bor ges

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Miljoprovningsdelegationen anser att verksamheten uppfyller miljobalkens
krav på en lämplig lokalisering om föreskrivna villkor iakttas och verksam
heten i ovngt bedrivs så som beskrivits i ansökan och övriga handlingar i
ärendet Verksamheten ar förenlig med de allmanna hansynsreglerna i 2 kap
miljobalken, hushållningsbestammelserna i 3 och 4 kap miljobalken samt
med miljobalkens mål 11 kap 1 § Tillstånd ska darfor lämnas till verksam
heten

Delgivning
Delgivning av detta beslut skei genom kungörelse Kungoielsen kommer att
infoias i Tianås Tidning och Tianås-Posten Delgivning anses ha skett på
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tionde dagen efter dagen for detta beslut, under förutsättning att kungörel-
sen inforts i ovan nämnda tidningar inom den tiden

Beslutet kommer att hållas tillgängligt på Lansstyrelsen i Jönköping Dess-
utom kommer det att skickas till aktforvararen i ärendet, kommunkansliet i
Tranås

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Vaxjo tingsratt, miljodomstolen, genom
skrivelse till Länsstyrelsen - se bilaga 3 (formulär 14)

Upplysningar

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR FÖR VERKSAMHETEN
Tillsynsmyndighet enligt miljobalken ar for närvarande Bygg och miljö-
nämnden i Tranås kommun

Enligt 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om miljorapport (NFS 2006 9) ska
tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens
omfattning lämnas i den årliga miljorapporten Utövare av ullståndspliktig
takt ska lämna mer detaljerade uppgifter om produktionen Redovisningen
ska innehålla mängd utbrutet matenal undei året, kvarvarande totalt till-
ståndsgiven mängd och mängd levererat material per användningsområde
(vag, fyllnadsarbeten, betong, annat)

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Samtidigt med att detta beslut vinner laga kraft upphör eventuella tidigare
förelägganden om försiktighetsmått och forbud meddelade av tillsynsmyn-
digheten, forutsatt att den enskilda sakfrågan i berörda beslut omfattas av
detta tillstånd

Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet
med 5 och 21 §§ forordningen (1998 899) om miljöfarlig verksamhet och
halsoskydd Bedrivs den miljöfarliga verksamheten av annan an den som
meddelats tillståndet eller gjort anmälan, ska den nye verksamhetsutovaren
enligt 32 § samma förordning snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten
om det ändrade forhållandet

Meddelat tillstånd enligt miljobalken befriar inte tillståndshavaien fiån skyl
digheten att iaktta vad som i ovngt foreskrivs i miljobalken eller i annan
forfattning (t ex plan- och bygglagen) i fiåga om den anläggning eller verk-
samhet som avses med tillståndet
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För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från
Länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet ome-
delbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas (2 kap. 10, 12 §§ lagen om
kulturminnen m.m., 1988:950).

En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan tillstånd från Tra-
nkverket. Även ändring av anslutning till allmän väg kräver tillstånd (39 §
väglagen, 1971:948).

Avfalls förordningen (2001:1063) reglerar bl.a. frågor om hantering av farligt
avfall. Bl.a. föreskrivs i 39 § att den som lämnar över farligt avfall för trans-
port är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 26 § och
att mottagaren av avfallet har det tillstånd som är nödvändigt för verk-
samheten.

Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser
av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Det är straffbelagt att flytta, skada eller ta bort gränsmärke, fixpunkt eller
annat märke för plan- och höjdmätning (14 kap. 8 § brottsbalken).

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Ben Heimdal, ordförande,
och Karl-Oskar Lund, milj osakkunnig. Ärendet har inför Miljöprövningsde-
legationen föredragits av miljöskyddshandläggare Nils Lagerkvist.

Ben Heimdal Karl-Oskar Lund

Bilaga
1. Karta
2. Hur en säkerhet bör vara utformad
3. Upplysningar hur man överklagar

Utskrift
Kungörelse

Kopia (ej bilaga 2)
Arbetsmiljöverket, Västra Esplanaden 9 A, 352 31 Växjö
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm + kung
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Trafikverket Region Syd, 551 91 Jönköping
Jönköpings läns museum
Skogsstyrelsen
Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret, 771 83 Ludvika
Lantmäterimyndigheten i Jönköpings län, Box 2032, 550 02 Jönköping
Lantmäterimyndigheten i Jönköpings län, Box 76, 574 21 Vetlanda
Tranås kommun + kung.
Bygg- och miljönämnden i Tranås kommun
Aktförvararen, Kommunkansliet, 573 82 Tranås + kung

 , 
Juridiska funktionen 
Miljö- och samhällsb. avd. (kulturmiljö, pärmarna,

Naturavdelningen (
Diariet
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KARTA

Tillstånd till takt av naturgrus

Fastighet
Stockabäck 1:10
Tillhör Miljöprövningsdelegationens beslut
2011-02-24

Kommun
Tranås
Dnr
551-535-10

X-koordinat
64 41 200

Bilaga 1

Y-koordinat
14 24 400

Dossnr
0687-20-055
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SVERIGES DOMSTOLAR
1 ( 1 !

Hur man överklagar - dom i mål som har överklagats till
mark- och miljödomstolen
Den som vill överklaga mark- och miljo-
domstolens dom ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till
mark- och mil)odomstolen. Överklagandet
provas av Mark- och miljöoverdomstolen
vid Svea hovratt.

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljodomstolen inom tre veckor från domens
datum Sista dagen for överklagande finns an-
given på sista sidan i domen

For att ett överklagande ska kunna tas upp i
Mark- och miljooverdomstolen fordras att
prövningstillstånd meddelas Mark- och miljo-
overdomstolen lämnar prövningstillstånd om

1 det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som mark- och miljodomstolen
har kommit till,

2 det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
mark- och miljodomstolen har kommit
till,

3 det ar av vikt for ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet provas av
högre ratt, eller

4 det annars finns synnerliga skal att prova
överklagandet

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljodomstolens avgörande fast

Det ar darfor viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljö
overdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bor meddelas

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

1 den dom som överklagas med angivande
av mark- och miljodomstolens namn, da
tum for domen samt målnummer,

2 den ändring av mark- och miljodomsto-
lens dom som klaganden vill få till stånd,

3 grunderna (skalen) for överklagandet,

4 de omständigheter som åberopas till stod
for att provningstillstånd ska meddelas,
samt

5 de bevis som åberopas och vad som ska
styrkas med varje bevis

Skriftliga bevis som inte lagts tram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet

Till överklagandet ska bifogas lika många ko
pior av skrivelsen som det finns motparter i
målet Har inte klaganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behovs
på klagandens bekostnad

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljodomstolen Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen

Dv427

www domstol se
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