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Yttrande angående överklagat tillståndsbeslut för bergtäkt på 
fastigheten Kågarbol 1:2 

Remiss från Mark och miljödomstolen, dnr. M 916-17 Remisstid: 10 november 2017 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att     överlämna yttrande till Mark och miljödomstolen enligt ärendets bilaga 1, 

 

att     förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att Holmen Skog AB får ett utredningsvillkor, med 

kort löptid, för att närmare utreda bullerfrågan kopplat till täktplan och topografi och föreslå 

lämpliga åtgärder så att Holmen Skog kan visa att bullervillkoret för verksamheten kommer 

att kunna klaras för närmaste grannen.  

 

Ärendet 

Holmen Skog AB gavs 19 januari 2017 tillstånd till fortsatt brytning av berg på fastigheten 

Kågarbol 1:2. Tillståndet medger brytning till, som närmast, 230 m från närmaste granne.   

 

Grannen har överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd, i huvudsak, med 

hänvisning till att bullerfrågan inte utretts i tillräcklig omfattning men även med anledning av, 

som den klagande anser, felaktiga uppgifter som den klagande inte heller beretts tillfälle att 

yttra sig över. Dessutom påtalas i överklagan att det sannolikt finns rödlistade arter i den 

hällmarksskog som ligger inom planerat brytområde.  Den klagande yrkar i första hand på 

avslag på ansökan, i andra hand utredningsvillkor avseende buller och täktplan och i tredje 

hand återförvisning av ärendet till miljöprövningsdelegationen.   

 

I yttrandet (september 2016) från miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) i 

tillståndsärendet betonas vikten av bullerskydd för den närmaste grannen. Nämnden yrkade på 
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flera skyddsåtgärder, bland annat en 5 m hög bullervall och förbud mot borrning, krossning 

och sprängning under sommarmånaderna. Tillståndsbeslutet har villkor som motsvarar de 

yrkanden som nämnden hade avseende bullret. Därmed skulle saken egentligen ur nämndens 

synvinkel vara avklarad. Men vid tidpunkten för nämndens yttrande var de nya uppgifterna 

om topografin som lämnats in av den sökande (november 2016) inte kända för nämnden. 

Bedömningen är att det, trots tuffa bullervillkor i tillståndsbeslutet, finns oklarheter kring 

utredningen av bullerfrågan som motiverar att ytterligare utredning bör krävas.  

 

 

  

 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Yttrande angående tillståndsbeslut för bergtäkt på fastigheten Kågarbol 1:2 
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Yttrande angående överklagat tillståndsbeslut för bergtäkt på 
fastigheten Kågarbol 1:2 

 

Remiss från Mark och miljödomstolen , dnr. M 916-17 Remisstid 10 november 2017. 

  

I yttrandet (september 2016) från miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) i 

tillståndsärendet betonas vikten av bullerskydd för den närmaste grannen. Nämnden yrkade på 

flera skyddsåtgärder, bland annat en 5 m hög bullervall och förbud mot borrning, krossning 

och sprängning under sommarmånaderna.  

 

Vid tidpunkten för nämndens yttrande var de nya uppgifterna om topografin som lämnats in 

av den sökande (november 2016) inte kända för nämnden. Bedömningen är att det, trots tuffa 

bullervillkor i tillståndsbeslutet, finns oklarheter kring utredningen av bullerfrågan som 

motiverar att ytterligare utredning bör krävas.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att Holmen Skog AB får ett utredningsvillkor, med 

kort löptid, för att närmare utreda bullerfrågan kopplat till täktplan och topografi och föreslå 

lämpliga åtgärder så att Holmen Skog kan visa att bullervillkoret för verksamheten kommer 

att kunna innehållas för närmaste grannen.  

 

Ett utredningsvillkor bedöms ge förutsättningar för mer precisa åtgärder och därmed lägre 

bullernivå och även kunna ge den klagande bättre kännedom om vilka skyddsåtgärder som 

kommer att krävas i den del av täkten som ligger närmast bostadsbebyggelse.   

 

Avseende naturvärdena står nämndens yttrande från september 2016 fast. I yttrandet fastslås 

att inventering av området skett av sakkunnig konsult. Något ytterligare krav på utredning och 

eventuell begränsning grundat på naturvärden i hällmarksskogen har nämnden därför inte.    

 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

Bengt Fladvad Anna Nilsson 

ordförande  miljödirektör 


