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SAMMANFATTNING 

Puttberget AB planerar brytning av berg och morän inom fastigheten Säter Solvarbo 43:6 för att 
producera bergmaterial till främst Borlänge-Hedemora regionen. Den planerade bergtäkten avser ett 
uttag av 1 250 000 ton berg under en 25-årsperiod med en medelproduktion om 50 000 ton per år. 

Området för planerad verksamhet ligger inom fastigheten Säter Solvarbo 43:6 (Puttberget) i Säters 
kommun. Närmsta samhälle är Solvarbo ca 1,5 km nordväst om verksamhetsområdet. Närmsta 
bebyggelse ligger ca 1 km ifrån verksamhetsområdet i nordostlig, nordvästlig samt västlig riktning. 

Verksamheten kommer att omfatta brytning, krossning, sortering, förädling, mottagning, 
lagerhållning samt lastning och uttransport av material. Transporter kommer att ske inom 
täktområdet med arbetsmaskiner och in- och uttransporter kommer att ske med lastbil.  

Verksamheten planeras att till största delen bedrivas under vardagar och dagtid mellan kl. 07.00 och 
16.00, men i enstaka fall kan transporter gå en stor del av dygnets alla timmar. Vid krossning och 
sortering sker arbetet ofta i skift med intensiva insatser och i samband med detta finns ett behov av 
förlängda arbetsdagar till kl 20 respektive 22. 
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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 

Huvudman: Puttberget AB 
Långhag 4 
783 95 Gustafs 

Organisationsnummer: 558194-2736 

Bolagets kontaktperson: Johan Fjärdsman 

Telefon: 070-721 83 18 

E-mail: johan@fjärdsmans.se  

Verksamhetskod: Täktverksamhet: 10.20/Berg, grus och andra 
jordarter 

10.50 (kross- och sorteringsverk), 90.110 
(mottagning av rena massor, sortera och 
återvinna schaktmassor för 
anläggningsändamål (till efterbehandling av 
täkten)) 

Fastighetsbeteckning: Säter Solvarbo 43:6 

Latitud (SWEREF99): 

Longitud (SWEREF99): 

N:6693229 

E: 537495 

Tillsynsmyndighet: Säters kommun 

Tillståndsgivande myndighet: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Län: Dalarnas län 

Kommun: Säters kommun 

Upprättad av: Carin Barrsäter 
Ewen Miljökonsult 
Fallänge 118 
775 96 Krylbo 
070-943 87 28 
carin.barrsater@ewen.se  
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2 INLEDNING 

2.1 Bakgrund 
Puttberget AB planerar brytning av berg och morän inom fastigheten Säter Solvarbo 43:6 
för att producera bergmaterial till främst Borlänge-Hedemora regionen. Den planerade 
bergtäkten avser ett uttag av 1 250 000 ton berg under en 25-årsperiod med en 
medelproduktion om 50 000 ton per år. 
 
Bolaget bedriver i dagsläget ingen verksamhet och har inte tidigare erhållit miljötillstånd för 
att bedriva täktverksamhet. 

3 LOKALISERING 
Området för planerad verksamhet ligger inom fastigheten Säter Solvarbo 43:6 (Puttberget) i 
Säters kommun. 

 

Figur 1: Terrängkarta med översiktlig placering av täkten (röd cirkel). Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 

Närmsta samhälle är Solvarbo ca 1,5 km nordväst om verksamhetsområdet. Närmsta 
bebyggelse ligger ca 1 km ifrån verksamhetsområdet i nordostlig, nordvästlig samt västlig 
riktning. 

4 TEKNISK BESKRIVNING 
För redovisning av miljökonsekvenser, planerade störningsbegränsande åtgärder, 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått hänvisas till miljökonsekvensbeskrivning i Bilaga 2. 
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4.1 Planerad verksamhet 
Puttberget AB, avser att producera ballastmaterial till väg- och anläggningsprojekt inom 
Borlänge-Hedemora regionen. Tillstånd önskas för totalt 25 år och omfattar en brytning av 
ca 1 250 000 ton berg. Medelproduktion beräknas till 50 000 ton/år. 

Verksamheten kommer att omfatta brytning, krossning, sortering, förädling, mottagning, 
lagerhållning samt lastning och uttransport av material. Transporter kommer att ske inom 
täktområdet med arbetsmaskiner och in- och uttransporter kommer att ske med lastbil.  

Verksamheten planeras att till största delen bedrivas under vardagar och dagtid mellan kl. 
07.00 och 16.00, men i enstaka fall kan transporter gå en stor del av dygnets alla timmar. 
Vid krossning och sortering sker arbetet ofta i skift med intensiva insatser och i samband 
med detta finns ett behov av förlängda arbetsdagar till kl 20 respektive 22.  

Mottagning planeras av massor för återvinning av jord- och schaktmassor samt berg. 
Schaktmassor planeras tas emot för att anlägga slänter vid färdigbrutna avsnitt av 
bergbrytningsområdet i syfte att skapa en god efterbehandling av området. 

Mängden årligen införda massor lämpliga för återvinning mellan enskilda år kommer att 
kunna variera beroende på vilka projekt i området som genererar lämpliga massor för detta 
ändamål.  

För ytterligare beskrivning se Bilaga 2. 

5 SAMRÅD 
Myndighetssamråd genomfördes med Säters kommun och Länsstyrelsen Dalarna, 2019-03-
06. Samrådsunderlag tillsammans med inbjudan till skriftligt avgränsningssamråd skickades 
till Trafikverket, Naturvårdsverket, SGU, Skogsstyrelsen, Säters kommun (i egenskap av 
huvudman för vattenskyddsområde), Jakt och fiskerivårdsföreningen för Solvarbo, 
Dammsjöns Sportstugeförening samt Solvarbo Nya Wattenförening.  

Annons med information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till 
skriftigt samråd publicerades i Dalarnas Tidningar 2019-11-23. Samrådsmöte med särskilt 
berörda och allmänheten genomfördes i två omgångar. Först hölls ett samrådsmöte 2019-
05-23 i Solvarbo bygdegård där markägare med fastigheter inom ca 500 meters radie 
och/eller boende inom 1000 meters radie från tilltänkt mittpunkt på täkten inbjöds 
brevledes och övrig allmänhet via information på anslagstavlor i byn samt annons i 
Annonsbladet. Ytterligare ett samråd genomfördes i Solvarbo Bygdegård 2019-12-15 med 
20 deltagare. Fastighetsägare inom en radie av 500 meter från täktens yttre gräns samt 1 
boende inom 1000 meter bjöds in brevledes och samrådsunderlag skickades ut på begäran 
inför mötet. Under mötet skrevs samrådsprotokoll som delgavs deltagarna via mail med 
möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 2020-01-31. 
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Fullständig samrådsredogörelse bifogas i Bilaga 1. Under det muntliga samrådsmötet inkom 
frågor och yttranden som till stor del besvarades direkt av Puttberget AB:s företrädare och i 
det samrådsprotokoll som delgavs mötesdeltagarna.  

Skriftliga yttranden inkom från privatpersoner samt SGU och Trafikverket. För inkomna 
yttranden se Bilaga 1. 

6 TIDIGARE BESLUT RELATERADE TILL YTTRE MILJÖ 

6.1 Nuvarande tillstånd och villkor 
Planerad verksamhet är en nyetablering varför nuvarande tillstånd saknas.  

7 YRKANDEN 
Puttberget AB (bolaget) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. för verksamheten på 
fastigheten Säter Solvarbo 43:6 i Säters kommun, för täktbrytning av berg till enskilda och 
allmänna vägprojekt i området. Puttberget AB ansöker om ett totalt uttag av 1 250 000 ton 
berg enligt verksamhetskod 10.20 B i 4 kap. 3 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Bolaget ansöker även om tillstånd till följdverksamheter enligt verksamhetskod 10.50 C, 
anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter i 4 kap. 6 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Bolaget ansöker även om att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål enligt verksamhetskod 
90.110, 29 kap. 41 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Bolaget yrkar att den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivning (MKB) godkänns. 

7.1 Föreslagna villkor 
Bolaget föreslår att följande villkor ska gälla för sökt verksamhet: 

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet 
med vad bolaget angivit i denna ansökan eller i övrigt åtagit sig. 

2. På avsnitt med uppenbar olycksrisk vid fall ska stängsel sättas upp eller allmänheten på 
annat sätt tydligt uppmärksammas om riskerna att beträda området. 

3. Verksamhetsområdet skall märkas ut tydligt i terrängen och markeringarna ska behållas 
under hela verksamhetstiden. Fixpunkt ska sättas ut i täkten på tillsynsmyndighetens 
begäran. 
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4. Buller från verksamheten ska begränsas så att den inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid närmsta bostadshus än: 

50 dB(A) helgfria vardagar kl 06:00-18:00  

45 dB(A) helgfria vardagar kl. 18:00-22:00 

40 dB(A) helgfria vardagar kl. 22:00-06:00 

45 dB(A) lördag, söndag och 
helgdagar 

kl. 07:00-18:00 

 
Momentana ljud nattetid får ej överskrida 55 dB(A) vid bostäder. De angivna värdena ska 
kontrolleras efter klagomål och på begäran av tillsynsmyndigheten. Ekvivalentvärdena ska 
beräknas för de tider då verksamheten pågår. 

5. Vibrationshastigheten till följd av sprängning får inte överskrida 4 mm/s uttryckt som 
högsta svängningshastighet i vertikalled som toppvärde i sockel på bottenvåning i 
närbelägen bebyggelse, mätt enligt svensk standard SS 4604866. 

Luftstötvåg till följd av sprängning får utomhus vid bostäder inte överstiga 120 Pa uttryckt 
som frifältsvärde, mätt enligt svensk standard SS 025210. 

6. Åtgärder skall vidtas för att minimera spridning av damm från täkten och 
täktverksamhetens samtliga moment.  

7. Avtäckningsmassor samt inkörda schaktmassor skall läggas i ordnade upplag så att de vid 
efterbehandling kan bredas ut över och i anslutning till täktens slänter. 

8. Bolaget skall säkerställa att material som tas in i anläggningen inte är förorenat. 

9. Avledande av vatten i täkten skall ske på sådant sätt att inga olägenheter uppstår i 
omgivningen. Infiltration av dagvatten ska i första hand ske inom täktområdet. Utgående 
dagvatten från verksamheten skall behandlas i en ändamålsenlig 
sedimentationsanläggning.  

10. När kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall förekommer i täkten ska de vara 
märkta samt förvaras i täta behållare på tät invallad yta som är skyddad mot nederbörd. 
Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska i 
täkten placeras så att de inte körs på alternativt ska de förses med påkörningsskydd. 

Tankning av fordon får endast ske på yta som bedöms förhindra spridning av oljespill. 
Alternativt ska ett skydd för uppsamling av spill vara ordnat under enskilda parkerade 
fordon. 

11. Efterbehandling av området ska följa den beskrivning som redovisats i 
ansökningshandlingarna. Avsteg från detta ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 
Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska genomföras inom tillståndsgiven tid. Om 
verksamheten upphör innan tillståndstiden löper ut/innan exploatering skett enligt 
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täktplan, ska efterbehandling ske i samråd med berörda parter utifrån de befintliga 
förutsättningarna. En efterbehandlingsplan skall inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 1 
år innan efterbehandling påbörjas. 

12. Kvarvarande upplag efter att täktverksamheten avslutats hanteras i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 

7.2 Motivering till föreslagna villkor 
Bolaget föreslår för sökt verksamhet sedvanliga villkor för berg- och moräntäkter. 

7.3 Åtaganden 
Ljudnivåmätning ska ske om klagomål om buller framförs från närboende efter anmodan av 
tillsynsmyndigheten. Bolaget avser att hålla eventuella bulleremissioner på så låg nivå det 
är möjligt. Skulle besvär uppstå kommer åtgärder vidtas i den mån det är rimligt. 

Mätning av vibrationer och/eller luftstötvågor ska ske om klagomål inkommer och om 
tecken tyder på att vibrationer och/eller luftstötvågor från sprängningar påverkat 
närbelägen bebyggelse. Mätning skall följa svensk standard SS 4604866 för 
vibrationshastighet och SS 025210 för luftstötvåg. 

Täktbrytning kommer ej att ske på sådant sätt att någon risk för påverkan av grundvatten 
uppstår. Utifrån dokumenterad berggrund i och runt omkring området för planerad 
täktverksamhet, områdets placering i topografin och hydrologiska aspekter bedöms inga 
större grundvattenförande zoner att beröras i samband med uttag av berg. 

Massorna som tas emot för återvinning ska innehålla nivån för mindre än ringa risk enligt 
Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. De 
leverantörer som lämnar externa massor ska kunna visa upp att massorna har provtagits 
och analyserats och att det inte föreligger risk för att massorna innehåller andra 
föroreningar än de 13 ämnen som tas upp. Jord från orörd mark behöver inte vara 
provtagen men leverantören ska intyga ursprunget på dessa massor. 

8 KONTROLL AV VERKSAMHETEN 

8.1 Organisation och ansvar 
VD för Puttberget AB ansvarar för att ronder och underhåll sköts enligt upprättade rutiner 
för kontroll av verksamheten. VD ser även till att driftpersonal/entreprenörer utbildas och 
hanterar kontrollen enligt de fastställda rutinerna. Ytterst ansvarig för kontroll av 
verksamheten är VD för Puttberget AB. 

8.2 Rutiner och kontroll av verksamheten 
Bolaget kommer att följa förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).  

Bolaget har tydliga rutiner för åtgärder vid olyckor, resultat från verksamheten kommer att 
kommuniceras externt via miljörapporter och internt i de kontinuerliga förbättrings- och 
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uppföljningsrutinerna. Egenkontrollprogram kommer att upprättas för täkten för att 
minimera riskerna för miljöpåverkan. 

9 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
Enligt Miljöbalken, 2 kap. ”Allmänna hänsynsregler mm.”, är alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som 
följer av kapitlet iakttas. Puttberget AB kommer att följa förpliktelserna i kapitlet på 
följande sätt: 

Bevisbördesregeln (2 kap. 1 §) 
Puttberget AB visar att de allmänna hänsynsreglerna följs genom det som redovisas nedan. 

Kunskapskravet och (2 kap. 2 § miljöbalken) 
Kunskapskravet innebär att personal som arbetar med miljöfarlig verksamhet ska ha den 
kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. 
De personer som har startat Puttberget AB och avser bedriva täktverksamhet har 
erfarenhet av den verksamhet som ansökan avser och har god kunskap om de risker för 
miljön som verksamheten kan medföra. Verksamhetens miljöpåverkan kommer att följas 
upp och granskas via bolagets egenkontroll. Vid behov anlitas externa experter.  

Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § miljöbalken) 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. I samband med upphandling av ny utrustning väljer bolaget 
bästa möjliga teknik med avseende på energieffektivitet och miljö, i den mån det är 
praktiskt möjligt och anses rimligt. För täkten kommer det att finnas en verksamhetspärm 
innehållande tillstånd och ansökan, riskanalys beträffande arbetsmiljö samt blankett för 
rapportering av avvikelser, tillbud och olyckor m.m. för att förebygga risken för att skador 
och olägenheter ska uppkomma. 

Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken) 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika att 
använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan skada 
människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer 
som kan antas vara mindre farliga.  

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna (2 kap. 5 § miljöbalken) 
Hushållning med material iakttas under all verksamhet. Kretsloppsprincipen tillämpas 
genom att material som kan återanvändas respektive återvinnas i framtiden, väljs så långt 
som möjligt. För det ändamål brytningen huvudsakligen avser saknas alternativa råvaror, 
berg- och moräntäkter med bra lokalisering och kvalitet anses som den ur miljösynpunkt 
bästa råvaran. 
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Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 § miljöbalken) 
Bolaget strävar mot att i möjligaste mån välja en bra lokalisering av täkten och att 
ändamålet med verksamheten uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Lokaliseringen styrs av god teknisk kvalitét på materialet och placering 
gentemot det huvudsakliga avsättningsområdet. Placeringen av täkten anses väl 
genomtänkt med hänsyn till miljö, bebyggelse, kultur- och friluftsliv samt ur en 
samhällsekonomisk synvinkel.  

Skälighetsregeln (2 kap. 7 §) 
Kraven på hänsyn i hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses vara 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
Miljökvalitetsnormer är en miniminivå, som måste beaktas vid tillämpningen av 
hänsynsreglerna, och avvägningen får inte medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts. 
Det är verksamhetsutövarens uppgift att visa att kostnaden för en åtgärd inte är 
miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande. 

Ansvar för skada (2 kap. 8 §) 
Alla som har vidtagit en åtgärd, som har medfört skada på miljön, ansvarar för att skadan 
avhjälps. Detta gäller oavsett om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Skyldigheten 
gäller till dess att olägenheten har upphört. Puttberget AB kommer att utföra kontroller 
löpande utefter förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) för att i 
största möjliga mån undvika att skador på miljön uppstår. Om en eventuell olycka skulle 
uppstå kommer åtgärder att vidtagas för att avhjälpa skadan. Kontinuerlig kontakt kommer 
att hållas med tillsynsmyndigheten till dess att skadan är avhjälpt.  

Stoppregeln (2 kap. 9 §) 
Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller 
åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. 

  




