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SAMMANFATTNING 

Puttberget AB planerar en ny bergtäkt för att producera ballast till väg och anläggningsprojekt i 

Borlänge-Hedemora regionen. Den planerade bergtäkten avser ett uttag av 1 250 000 ton berg med 

ett medeluttag på 50 000 ton per år under en 25-årsperiod. Området för den tilltänkta 

täktverksamheten är placerad på norra och västra sidan av Puttberget. Blottat berg uppträder både 

som vertikala och plana ytor, vanligen med avrundade former. Nivåskillnad mellan lägsta och högsta 

punkt för det tilltänkta täktområdet är ca 24 meter. Inom höjdområdet domineras berggrunden av 

granit med genomsättande diabasgångar. 

Det planerade verksamhetsområdet ligger på fastigheten Säter Solvarbo 43:6 i Säters kommun och 

på skogsmark ägd av privatperson. Närmsta tätbebyggda område, Solvarbo, ligger cirka 1500 m norr 

om planerad bergtäkt och närmsta bostadshus ligger cirka 940 m norr om täkten. Säters tätort ligger 

cirka 5 km öster om planerad verksamhet. Fastigheten angränsar i alla väderstreck till skogsmark.  

Närmsta vattendrag är den bäck som rinner ca 90 meter väster om verksamhetsområdet. Bäcken har 

sitt tillrinningsområde från Puttbergets högre liggande markområden sydväst om täkten. Bäcken 

rinner under RV 70 och mynnar så småningom ut i Hyttbäcken, som i sin tur har sitt utflöde i 

Ljusterån. Vattenskyddsområde Solvarbo-Ugglebo-Säter ligger norr om RV70 med ett avstånd på ca 

580 meter från dess yttre skyddszon till det planerade täktområdets yttre gräns. Avståndet från 

täktområdet till Solvarbos vattentäkt är ca 1 200 meter och till vattenskyddsområdets inre skyddszon 

är avståndet ca 890 meter. 

Inga skyddade områden eller objekt, natur-, kulturmiljö eller friluftsliv ligger inom planerat 

verksamhetsområde eller anses påverkas av planerad verksamhet.  

Täktverksamheten påverkar miljön huvudsakligen genom ingreppet i landskapsbilden. Utöver detta 

även genom buller och damm från krossning, luftstötvågor och vibrationer från losshållning samt 

avgaser från transporter och maskiner. 

Fördjupade utredningar har tagits fram för buller samt hydrologiska och hydrogeologiska aspekter.  
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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  

 

mailto:johan@fjärdsmans.se
mailto:carin.barrsater@ewen.se
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2 INLEDNING 

2.1 Syfte 
Rapportens syfte är att utgöra miljökonsekvensbeskrivning då Puttberget AB (bolaget) 

ämnar söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för täktverksamhet för brytning av berg och 

morän på fastigheten Säter Solvarbo 43:6 i Säters kommun. MKB:n ska redovisa 

konsekvenserna för miljön i samband med verksamhetsutövning i planerad bergtäkt.  

Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen ska miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med 

den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda 

förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Puttberget AB har därför givit Ewen 

Miljökonsult i uppdrag att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen. Specifika utredningar 

avseende verksamhetens påverkan på buller och hydrogeologi har genomförts av sakkunnig 

inom respektive område. Utredningarna bifogas miljökonsekvensbeskrivningen.  

Täktplan som medföljer ansökan har upprättats av Ekdahls Bergundersökningar.  

2.2 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. Antalet önskade verksamhetsår inkluderar även 

möjligheten för försäljning av resterande upplag, mottagning av externa massor och 

efterbehandling av området efter fullt uttag. 

Motivet för planerad verksamhet grundar sig på ett behov av ballastmaterial i närregionen. 

Den geografiska lokaliseringen är fördelaktig utifrån flera aspekter såsom avstånd till 

bebyggelse, befintliga transportvägar ut på RV 70 utan att passera bostäder samt korta 

transportsträckor till planerade avsättningsområden.  

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

Säters kommun, ca 1,5 km sydost om byn Solvarbo, se Figur 1. Avståndet till Säter som 

ligger öster om Puttberget är ca 5 km, Gustafs ligger ca 7 km till väster och avståndet till 

Borlänge är ca 14 km.  

Närmaste fast boende finns på ca 940 meters avstånd från den planerade täktens yttre 

gräns. Det är den enda bostaden som ligger inom 1000 meters avstånd från planerad 

verksamhet, se Figur 2. In- och utfart från täktområdet kan ske via befintlig grusväg med 

anslutning till RV 70 utan att passera några bostäder, se Figur 3. 
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Figur 1: Terrängkarta med översiktlig placering av täkten (röd cirkel). Bakgrundskarta © Lantmäteriet.  

 

Figur 2: Närbelägen bebyggelse med täktområde utritat på kartan. Bakgrundskarta ©Lantmäteriet. 
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Figur 3: Planerad in- och utfart från täkten markerat med röda prickar.  

4 OMGIVNINGSBESKRIVNING 

4.1 Naturomgivning 
Det planerade täktområdet domineras av övervägande tunt jordtäcke med varierad grad av 

blottat berg. Växtligheten består av ung tallskog med varierad grad av lövskog främst i 

västra delen. Topografin är ställvis brant mot nordväst och flackar successivt ut i de nedre 

delarna. Öster om det planerade täktområdets finns både område med äldre tallskog samt 

hyggesmark ner mot skogsbilvägen. Söder om täktområdet fortsätter äldre tallskog från öst 

medan väster om täktområdet utgörs skogsbeståndet av något yngre tall, se Figur 4. 
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Figur 4: Omgivning runt område där bergtäkt planeras. Rött markerar planerat verksamhetsområde. Ortofoto © 
Lantmäteriet 

4.2 Hydrologi 
Täktbotten inom det planerade brytområdet kommer att ligga på ca 216 m ö h. Planerad 

brytning kommer att ske inom ett område med ett ca 0,5–1,5 meter djupt moränlager. I de 

övre delarna ligger berget ytligt och större delen av vatteninnehållet i moränen är inte att 

betrakta som grundvatten utan yt- och markvatten. 

Tillförseln av ytvatten sker från högre terräng på Puttberget söder om täktområdet. 

Våtmarker högre i terrängen söder om brytområdet ex. mellan Puttberget och Slättberget 

(Puttmyran) samt väster om täkten (Jan-Persmyran), utgör sänkor i berggrunden och 

avvattnas via diken/bäckar mot öst resp. väst. Inga dokumenterade våtmarker avvattnas 

genom planerat brytområde. 

Närmsta vattendrag är den bäck som rinner ca 90 meter väster om det planerade 

täktområdets yttre gräns, se Figur 5. Bäcken har sitt tillrinningsområde från Puttbergets 

högre liggande markområden sydväst om täkten. Bäcken rinner under RV 70 och mynnar så 

småningom ut i Hyttbäcken, som i sin tur har sitt utflöde i Ljusterån. 
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Figur 5: Ortofoto med vattendrag runt område där bergtäkt planeras. Rött markerar planerat 
verksamhetsområde. Ortofoto © Lantmäteriet 

4.2.1 Avrinningsområden och vattenförekomster 

Den planerade täkten ligger inom åtgärdsområde Övre Dalälven, huvudavrinningsområde 

Dalälven (SE 53000) och inom delavrinningsområde Mynnar i Ljusterån (SE669541-149304) 

- SE669541-149304. Nämnda områden ingår i vattendistriktet Bottenhavet. 

Vattenskyddsområde Solvarbo-Ugglebo-Säter ligger norr om RV70 med ett avstånd på ca 

580 meter från dess yttre skyddszon till det planerade täktområdets yttre gräns, se Figur 6. 

Avståndet från täktområdet till Solvarbos vattentäkt är ca 1 200 meter och till 

vattenskyddsområdets inre skyddszon är avståndet ca 890 meter. Närmast borrade brunn 

med vattenförsörjning enligt SGU:s brunnsarkiv ligger nordväst om Säftadammen ca 1200 

meter från täktens yttre gräns. Avståndet till närmst liggande hus finns vid Dalnäset, ca 940 

meter från täktens yttre gräns. Denna fastighet finns inte med i brunnsarkivet. För 

ytterligare brunnar inom täktens närområde, se Tabell 1. 
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Figur 6: Kartan visar vattenskyddsområde närmast täkten, vattendrag och förekommande brunnar i olika 
riktningar kring den planerade täkten. Planerat täktområde är markerat med svartstreckad polygon och de olika 
brunnarna med cirkel och siffra. ©Lantmäteriet 

Tabell 1: Brunnar som redovisas i Figur 6. Källa Brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning, SGU. 

Nr 

Brunns 

ID/Övrigt Fastighet Anläggning Avstånd 

1 902126036 Solvarbo 66:9 Enskild vattentäkt ca 1200 m från täktens yttre gräns 

2 125400118 Backa 87:1 Osäker användning ca 1460 m från täktens yttre gräns 

3 915033793 Solvarbo 40:7 Enskild vattentäkt ca 1400 m från täktens yttre gräns 

4 125400154 Solvarbo 10:5 Enskild vattentäkt ca 1175 m från täktens yttre gräns 

5 906006796 Backa 70:2 Enskild vattentäkt ca 1900 m från täktens yttre gräns 

6 906013743 Backa 68:6 Enskild vattentäkt ca 1955 m från täktens yttre gräns 

7 

RAÄ Gustafs 

69:1  

Kraftstation (stationsbyggnad, 

vattentub och grävd vattenkanal) 

Kanalen ca 1160 m från täktens yttre 

gräns, byggnader 1325 m som närmast. 

8 903122232 Ugglebo 14:4 Energibrunn ca 2465 m från täktens yttre gräns 

 

Närmast förekommande grundvattenmagasin (id 240600003) finns kopplat till 

Badelundaåsen och ligger norr om RV70 och viker av ner mot sydväst, söder om Solvarbo, 

se Figur 7. Magasinet har av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) delats in i 

magasindelsområden med olika beräknade uttagsmöjligheter. Större delarna av magasinet 



 

13 (37) 

mellan Solvarbo och Ugglebo/Säter draperas av ett ler- och siltlager. Magasinet är 

huvudsakligen jordakvifer som inte överlagras av annat definierat vattenmagasin. 

Enligt Länsstyrelsens Web GIS berörs Hyttbäcken och grundvattenmagasinet av 

miljökvalitetsnormer för vatten med stöd av 5 kap MB, enligt bland annat 

vattenförvaltningsförordningen. 

 

Figur 7: Grundvattenmagasin med indelningsområden utifrån uttagsmöjligheter. Utdrag från SGU:s kartvisare. 
Planerat täktområde är markerat med röd polygon. 

I Figur 8 framgår område med Vattenförsörjningsintressen som redovisas av Länsstyrelsens 

Web GIS. Vattenförsörjningsintresset ingår vanligen i kommunens översiktsplanering och 

handlar om att dels säkerställa framtida tillgångar till vatten, dels säkerställa att tillräcklig 

hänsyn tas för att skydda vattenresurser. 
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Figur 8: Vattenförsörjningsintressen (rödstreckat område) – utdrag från Lst WebGis. ©Lantmäteriet. Planerat 
täktområde är markerat med svart polygon. 

4.2.2 Vattenstatusförhållanden 

• Sankmarker och övriga vattendrag runtomkring täktområdet uppvisar inga kända 

värden och finns inte dokumenterade i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

databas. Området inkluderas i tillrinningsområdet till Hyttbäcken.  

• Hyttbäcken (SE678504-140396) är närmsta vattenförekomst som finns presenterad 

i VISS. ”Hyttbäcken bedöms ej uppnå god kemisk status till 2021 då kvicksilver antas 

överskrida gällande gränsvärden.  

• Ljusterån (id.nr SE669396-149677) med tillflöde från bland annat Hyttbäcken 

uppnår god kemisk status.  

Ytterligare information om hydrogeologiska förutsättningar redovisas i Bilaga 2. 

4.3 Geologi 
Området för den tilltänkta täktverksamheten är placerad på norra och västra sidan av 

Puttberget. Blottat berg uppträder både som vertikala och plana ytor, vanligen med 

avrundade former. Nivåskillnad mellan lägsta och högsta punkt för det tilltänkta 

täktområdet är ca 24 meter. Inom höjdområdet domineras berggrunden av granit med 

genomsättande diabasgångar. 

4.3.1 Bergarter 

Området utgörs av en bergart med granitisk sammansättning (okulär bedömning), se Figur 

9. Grundmassan är medelkornig med en svag till mediär plan (folierad) – linjär (stänglig) 

struktur. Bergarten uppvisar omkristallisation av kvarts och fältspat vilket bidrar till mer 

sammansvetsade kornfogar. Halten mörka mineral uppgår till ca 10 % och utgörs främst av 

biotit i form av finkorniga till fint medelkorniga aggregat frekvent inom huvudbergarten. 

SGU:s flygmätta data visar inte på någon förhöjd strålning i det tilltänkta området. 
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Samtliga ingående bergartsled uppvisar goda tekniska egenskaper utan avvikelser inom 

respektive enhet. 

 

Figur 9: Fotona visar förekommande bergart. 

Ytterligare information om geologiska förutsättningar redovisas i Bilaga 2. 

4.4 Översiktsplan 
Säters kommuns översiktsplan är från 2013 och vann laga kraft 2013-07-09. 

Översiktsplanen är vägledande i beslut som rör byggande eller hur mark- och 

vattenområden ska användas.  

Enligt översiktsplanen ligger planerat verksamhetsområde inte på mark som strider mot 

översiktsplanen. Inga detaljplaner eller områdesbestämmelser finns i närheten av planerad 

täkt. 

4.5 Skyddade områden 
Inga skyddade områden eller objekt ligger inom planerat verksamhetsområde eller anses 

påverkas av planerad verksamhet. Områden eller enstaka objekt med naturintresse, 

kulturmiljö eller friluftsliv redovisas i kommande avsnitt. 

4.5.1 Naturmiljö 

Angränsande objekt eller områden av naturintresse presenteras i Tabell 2 och Figur 10. 

Tabell 2: Skyddade naturvärden. (SKS - Skogsstyrelsen) 

Nr på 

karta ObjektID eller dylikt Skydd Namn/område Objekt 

1 ID-nr NRO-20-101 

Riksintresse 

Naturvård enligt MB 

3 kap 6 §. Säterdalen 

Säterdalen med ravin och 

niplandskapet i Gustafs 

2A NVR_ID 2002077 Naturreservat 

Flygsandsfältet 

vid Dammsjön 

Flygsandsfältet vid 

Dammsjön med geologiskt 

värde 

2B NVR_ID2002903 Naturreservat   

3A 

SKS ärendebeteckning 

N14350-1997 Nyckelbiotop Solvarboravinen ravin 



 

16 (37) 

3B 

SKS ärendebeteckning 

N1974-2004 Nyckelbiotop Dalnäset ravin 

3C 

SKS ärendebeteckning 

N14413-1997 Nyckelbiotop Säterdalen ravin 

3D 

SKS ärendebeteckning 

N1953-2004 Nyckelbiotop SO Dalnäset ravin 

3E 

SKS ärendebeteckning 

N14410-1997 Nyckelbiotop Säterdalen ravin 

3F 

SKS ärendebeteckning 

N15729-1997 Nyckelbiotop Slättberget rasbrant 

4 LstW Objekt id 13 Landskapsbildsskydd Säterdalen ravin 

5 

LstW objekt nr 35 

sitecode SE0620311 

Riksintressen Natura 

2000 område, inkl. 

Habitatdirektivet Säterdalen ravin 

6A 

SKS ärendebeteckning 

N14412-1997 Naturvärde 

Hyttbäcken N 

Dalnäset lövskog 

6B 

SKS ärendebeteckning 

N15730-1197 Naturvärde Puttmyran barrskog 

6C 

SKS ärendebeteckning 

N157731-1997 Naturvärde 

Dammsjön 1 km 

öst barrsumpskog 

7 

objekts nr  

SK 557-2004 SKS naturvårdsavtal - naturskogsartad barrskog 

8 objekt id 4211 

LstW 

naturvårdsarter - Violettgrå tagellav 

9 objekt id 11414 

LstW 

naturvårdsarter  - Lakritsmusseron 

 



 

17 (37) 

 

Figur 10: Kartan visar naturintressen redovisade på Länsstyrelsen Webb GIS för Dalarnas län. 

4.5.2 Kulturmiljö 

1 km nordväst om planerat verksamhetsområde finns närmsta kulturmiljöintresse som 

utgörs av ett minnesmärke, ristning i klumpsten, klassats som övrig kulturhistorisk lämning. 

Inga kulturintressen anses påverkas av planerad verksamhet. 

4.5.3 Friluftsliv 

Norr om RV 70 samt delar av området längs med Hyttbäcken utgörs av riksintresse för 

friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB, se Figur 11. 
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Figur 11: Kartan visar friluftsintressen redovisade på Länsstyrelsens Webb GIS för Dalarnas län. 

Planerad täkt ligger inom Norns älgförvaltningsområde och Gustafs fiskevårdsområde. 

Samråd har skett med jaktlag och fiskevårdskrets. I täktens närområde finns inga 

promenadstråk eller synliga tecken på ett aktivt friluftsliv. Området för planerad 

täktverksamhet utgörs av produktionsskog. 

4.5.4 Strandskydd 

Strandskydd råder för den bäck som finns väster om täkten, se Figur 11. Från den planerade 

täktens yttre gräns till bäcken är det ca 90 m. Strandskyddsdispens krävs för planerad 

verksamhet. Som skäl för dispens anges att täkten för sin funktion behöver ligga inom 

bäckens strandskyddsområde och att behovet inte kan tillgodoses utanför området, se 

kapitel 5. Avståndet till bäcken bedöms vara tillräckligt stort för att inte påverka 

möjligheterna till fri passage eller strandskyddets syfte. Hur bäcken påverkas 

hydrogeologiskt bedöms och redovisas i Bilaga 2.  

4.5.5 Övriga intressen 

Inga areella näringar anses beröras av det planerade täktområdet. Täkten ligger inom 

områdeskoncession för el som innehas av Dala Elnät enligt Länsstyrelsens Webb-GIS.   

5 LOKALISERINGSALTERNATIV 
Placeringen av täkten utreddes i samband med att Skanska ansökte om täkttillstånd 2012. 

Puttberget AB har rätt att nyttja utredningen. Placeringen av den planerade bergtäkten har 

noggrant valts utifrån genomförda fältundersökningar och genomgång av motstående 

intressen samt övriga befintliga underlag (geologiska kartor). Placeringen är central i 
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regionen Säter – Romme/Borlänge. Karteringen har fokuserat på områden med lämplighet 

utifrån transportavstånd, transportvägar, avstånd till närboende, kultur- och miljöhänsyn, 

geologi, topografi med avseende på brytmöjligheter samt hydrogeologiska aspekter.  

5.1 Genomgång av alternativ 
Område A: Stabberget har inte ansetts lämpligt på grund av nära avstånd till närboende, 

närliggande rekreationsanläggning, olämplig utfartsväg till RV70 och nära avstånd till 

Acktjärnen.  

Område B: Sydliga bergslänter söder om Villasjön och Svartsjön anses olämpliga ur 

hydrologiska aspekter och närheten till ett flertal fäbodar med tillhörande vandringsstigar. 

Område C: Verksamhet sydväst om Dammsjön vid Rönnberget och Ö. Silvberget innebär 

transporter ut till väg 650 och sedan genom Säter för att nå önskad region.  

Område D: Lundberget kringgärdas av vattendrag samt har ett nära avstånd till Dammsjön. 

Negativa transportvägar ut till RV 70 och önskad region.  

Område E: Öster om sjön Grängen kräver transporter genom Knutshyttan och 

Grängshammar för att nå ut till RV 70. Utfart mot väg 650. 

Område F: Hovgårdsklack, Vithällsklack och Nybroberget kräver transportvägar genom 

byarna – Nybro, Långsjö, Skärsjö, Sörbo.  

Område G: Inom detta område finns Dalsbyberget i östra delen och Slättberget i Västra 

delen. Området ligger söder om Puttberget och har varit det främsta alternativet till 

Puttberget. Dock har transportväg till RV 70 anses mindre fördelaktig samt delar av 

området sämre beträffande hydrologiska aspekter.  

Hela området norr om RV 70 har fallit bort på grund av tät bebyggelse samt begränsade 

trans-portvägar över älvdalen för att täcka den önskade regionen. 
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Figur 12: Område utrett för alternativa lokaliseringar. 

6 BEDÖMNINGSUNDERLAG 

6.1 Miljöbalken 
Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999 och är Sveriges första samlade 

miljölagstiftning. Den utgör vårt främsta juridiska redskap för att uppnå 

miljökvalitetsmålen.  

På Naturvårdsverkets hemsida finns förklarat att: ”Målet med miljöbalken är att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all 

miljöpåverkan.” Puttberget AB följer i och med kommande tillståndsansökan Miljöbalkens 

(MB:s) 9 kapitel ”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”, där det fastställs att viss 

miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd. 

6.2 Miljökvalitetsmålen 
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 

etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges 

miljömål innefattar den ekologiska dimensionen av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 

med 17 stycken globala mål och 169 delmål varav flera utgörs av miljömål såsom t ex 
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”hejda förlusten av biologisk mångfald”. Sveriges miljömål har utvärderats mot önskade 

förhållanden år 2020, arbetet med att följa upp målen kommer att fortsätta. 

De nationella miljökvalitetsmålen ska ge ledning för att bedöma vad en hållbar utveckling 

innebär och därigenom vara vägledande vid tillämpning av bestämmelserna i miljöbalken.  

De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt 

hållbar samhällsutveckling. Miljömålen har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, 

oavsett var och av vem det bedrivs. De 16 miljökvalitetsmålen är:  

1. begränsad klimatpåverkan, 

2. frisk luft, 

3. bara naturlig försurning, 

4. giftfri miljö, 

5. skyddande ozonskikt, 

6. säker strålmiljö, 

7. ingen övergödning, 

8. levande sjöar och vattendrag,  

9. grundvatten av god kvalitet, 

10. hav i balans samt levande kust och skärgård, 

11. myllrande våtmarker, 

12. levande skogar, 

13. ett rikt odlingslandskap, 

14. storslagen fjällmiljö, 

15. god bebyggd miljö och 

16. ett rikt växt- och djurliv. 

 

För att kunna omsättas i praktiken måste miljömålen preciseras med hjälp av mer konkreta 

mål. Detta görs genom att riksdagen fastställer ett antal delmål som i detalj kan ange vilka 

egenskaper en viss naturtyp bör ha, vilka enskilda föroreningar eller andra problem som 

behöver åtgärdas och vilka riktlinjer som ska gälla för sådana åtgärder. Vidare utformas 

sektorsmål av de myndigheter, organisationer och företag som verkar inom en viss 

samhällssektor, till exempel industrin. Länsstyrelserna kan därtill fastställa regionala mål 

och kommunerna kan besluta om lokala mål. Regionala mål har nu fastställts för alla län. 

Planerad täktverksamhet, påverkar främst följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan, 

Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö. De dominerande 

miljöaspekterna är resursförbrukning i form av uttag av berg samt påverkan från 

transporter och entreprenadmaskiner. 

6.2.1 Regionala miljömål 

De nationella miljökvalitetsmålen har anpassats till regional nivå av länsstyrelsen, utom 

målet Levande skogar, som regionaliserats av Skogsstyrelsen.  

Dalarnas miljömål består av de nationella målen och ett regionalt framtaget 

åtgärdsprogram där målen har anpassats till förhållandena i Dalarna. Mål och åtgärder har 
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utarbetats i bred samverkan och ambitionsnivån och inriktningen överensstämmer med 

den nationella. Arbetet med att uppnå en del av miljömålen har gått bra och vissa skadliga 

ämnen i luften är i stort sett borta, användningen av naturgrus har minskat och 

produktionen av ekologiska livsmedel har ökat stadigt. Trots stora insatser anses dock 

flertalet miljömål som svåra att uppnå till år 2020 med de idag beslutade eller planerade 

styrmedel. 

6.2.2 Lokala miljömål och miljöpolicy 

Säters kommun arbetar utifrån de nationella och regionala miljömålen. Miljömålen är 

instrument för kommunen att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 

6.3 Miljökvalitetsnormer 
På en del områden finns juridiskt bindande styrmedel som regleras i MB 5 kap. 

”Miljökvalitetsnormer”. De miljökvalitetsnormer som en täktverksamhet kan påverka 

bedöms vara miljökvalitetsnormer för luft, grundvatten, ytvatten och omgivningsbuller.  

6.3.1 Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen om föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477) trädde i kraft den 8 juni 2010. 

Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som 

ställs genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela 

landet. Bolagets planerade verksamhet berörs av normerna för utomhusluft via användning 

av sprängmedel innehållande kväveföreningar och damning. Utsläpp till luft från planerad 

verksamhet redovisas i beskrivning av miljökonsekvenser kap 8.2.  

6.3.2 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 

Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller trädde i kraft 1 september 2004. Som 

omgivningsbuller klassas buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. 

Bolagets planerade verksamhet räknas som industriell verksamhet (Rådets direktiv 

96/61/EG), Säters kommun berörs dock inte av förordningens krav på bullerkartläggning 

och åtgärdsprogram eftersom kommunen har mindre än 100 000 invånare. 

6.3.3 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, används då vattenmyndigheten klassificerar 

ekologisk status eller potential och kemisk ytvattenstatus för ytvattenförekomster och 

fastställer miljökvalitetsnormer för dessa. Vattenmyndigheten utgår från resultaten av den 

övervakning som ska genomföras enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

(2015:26) om övervakning av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och 

de i bilaga 1-5 angivna klassgränserna för biologiska, allmänna fysikalisk-kemiska och 

hydromorfologiska parametrarna och kvalitetsfaktorerna samt de i tabell 1 i bilaga 2 och i 

tabell 1 i bilaga 5 angivna värdena för särskilda förorenade ämnen.  

De kemiska parametrarna som anges i bilaga 5, särskilda förorenade ämnen kan användas 

som jämförvärden om vattenprov uttas på utgående vatten från planerad täktverksamhet 

för att bedöma om verksamheten riskerar att förorena omkringliggande ytvatten.   
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6.3.4 Miljökvalitetsnormer för grundvatten 

SGU har tagit fram nya bedömningsgrunder för grundvatten som är avsedda att ersätta de 

bedömningsgrunder som gavs ut av Naturvårdsverket 1999. SGU har på nationell nivå 

ansvaret för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och utfärdar föreskrifter enligt 

förordning 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF), för genomförande 

av de delar av ramdirektivet för vatten som gäller grundvatten. SGU:s föreskrifter om 

statusklassificering och miljökvalitetsnormer (SGU-FS 2013:2) bidrar till 

grundvattendirektivets (2006/118/EG) genomförande i svensk rätt. 

Framtagna riktvärden för grundvatten avser den koncentration av ett särskilt förorenande 

ämne eller föroreningsindikator i grundvatten som inte bör överskridas, fastställd som en 

miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 2 miljöbalken. Ett riktvärde för grundvatten kan gälla för 

en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster, ett vattendistrikt, 

svensk del av ett internationellt avrinningsdistrikt eller på nationell nivå. 

För bedömning av föroreningsinnehåll i grundvatten finns bedömningsgrunder för 

tillståndklassning och påverkansklassning (SGU-rapport 2013-01).  Bedömningsgrunderna är 

framtagna som ett verktyg för att tolka och värdera data om grundvatten och ska 

möjliggöra enhetliga klassningar av grundvattnets tillstånd i landet. De utgör en referens för 

vilka halter av olika ämnen som kan påträffas i svenska grundvatten och ger ett underlag för 

att bedöma om det är sannolikt att halterna är av naturligt ursprung eller ett resultat av en 

förorening. 

De framtagna riktvärdena och bedömningsgrunderna för grundvatten kan användas som 

jämförvärden om vattenprov uttas på utgående vatten från planerad täktverksamhet för att 

bedöma om verksamheten riskerar att förorena grundvatten i påverkansområdet.   

7 PLANERAD VERKSAMHET 

7.1 Verksamhetsbeskrivning och situationsplan 
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. Den årliga 

produktionsmängden är avhängt efterfrågan på material och kan vid specifika projekt öka 

under vissa perioder för att minska andra. Antal önskade verksamhetsår inkluderar även 

möjligheten för försäljning av resterande upplag, mottagning av externa massor och 

efterbehandling av området efter fullt uttag. Syftet med detta är att efter brytning 

optimera möjligheten till en god efterbehandling. Detta medför ökade möjligheter till 

större andel återfyllning av brytområdet. 

I Figur 13 och Bilaga 1 framgår översiktligt täktens verksamhetsområde (ca 3 ha) och 

brytområde med förutsättning att kunna bryta önskad mängd berg och morän. 

Verksamhetsområdet innefattar de ytor som krävs för brytningsområde, arbetsområde, 

upplagsplatser, interna transportvägar, sedimentationsdamm, personalutrymmen, 

maskinpark mm. 
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Det planerade brytområdet är utformat så att avskärmning till omgivningen skall vara så 

optimal som möjligt utifrån förutsättningarna. 

Verksamheten kommer att omfatta brytning, krossning, sortering, förädling, mottagning, 

lagerhållning samt lastning och uttransport av material. 

 

 

Figur 13: Planerad täktplan. Centrumkoordinat ca N6693127 E537526. Koordinatsystem Sweref 99 TM. 
Fastighetskartan som underlag ©Lantmäteriet. Markeringar A och B i täktplan anger förslag på efterbehandling 
av brytpunkter som presenteras under kapitel 7.10.  

7.2 Mottagning av massor 
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. 
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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.  

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.  

Genom att kunna ta emot och återvinna inkörda massor för anläggningsändamål 

(efterbehandling) kan verksamheten långsiktigt hushålla bättre med naturresurser. 

7.3 Markering, stängsel 
Enligt Puttberget AB:s egna krav på täktsäkerhet kommer det att finnas stängsel kring de 

delar av täkten där fallrisk kan förekomma. Stängslet kommer att stå kvar under hela 

verksamhetens bedrivande. Där öppningar behövs används grindar om fallrisk föreligger, i 

övrigt kan bommar användas. Området kring täkten ska vara skyltat med varning för 

stup/fallrisk på sådant sätt att det från varje skylt är möjligt att se nästkommande skylt. 

7.4 Avbaning 
Det första som sker vid utökning av nytt område är att ytan aktuell för brytning friläggs från 

lösa avlagringar. Detta arbete utförs av en grävmaskin och dumper/lastmaskin. Inom 

brytområdet följer avbaningen fronten för den planerade brytningen av berg (borrning och 

sprängning). Avbaningsmaterialet kommer i den mån det finns möjlighet att användas t.ex. 

som buller- eller insynsskydd under verksamhetens drift för att sedan kunna återanvändas 

till efterbehandling av täkten vid täktens avslutande. 

7.5 Borrning och sprängning 
När bergytan blottlagts från överlagrade jord- och moränmassor borras hål i berget för 

sprängladdning. Mängden borrhål för varje sprängsalva är beroende av bergets pallhöjd och 

egenskaper. Normalt beräknas borrningen uppta ca 2 arbetsveckor per/laddning. 

Laddningen för varje enskild salva sker normalt från bulkbil varifrån sprängämne fylls i 

borrhålen med slangar. Antalet losshållningstillfällen beror på arbetets gång och på salvans 

storlek. En salva motsvaras av ca 40 000 ton berg, vid specifika projekt och/eller 

förhållanden kan detta komma att förändras men i normalfallet planeras 2 

losshållningstillfällen per år. 

Före sprängning sker alltid följande: 

• Information om sprängning anslås i närområdet innan sprängning. 

• Avspärrning av tillfartsvägar och varningsskyltar! 

• Före sprängning ges varningssignal. 

• All sprängning sker under dagtid. 
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7.6 Krossning och sortering 
När berget losshållits genom sprängning transporteras det med hjälp av last-/grävmaskin till 

krossanläggningen. Genom lämplig placering av den mobila krossen kan bullret minimeras. 

Exempel kan vara att placera krossen nära skyddande bergväggar eller att vid behov nyttja 

bullerskärmar. Genom att placera krossen längs fronten av det losstagna berget kan 

transporter av material minimeras. 

Krossning sker normalt i två steg, första steget utgörs av förkross/grovkross och steg två av 

en efterkross/finkross. Nedkrossningsgraden beror på vilket material som efterfrågas. 

Block som efter sprängning eller schaktning är för stora för att matas i förkross, knackas ned 

med en hydraulhammare s.k. skuthantering. Efterkrossen placeras vanligen i nära 

anslutning till brytområdet i syfte att minska transporten av materialet från förkross till 

efterkross och för att begränsa bullerspridning. Från efterkrossen förs olika fraktioner av 

krossat material till separata upplagshögar. 

7.7 Lastning och transporter 
Maskinutrustningen i täkten består normalt av en lastmaskin för utlastning av färdigt 

material. Under krossningsperioder och vid losshållning av berg finns flera maskiner i 

täkten. Transporter av material från täkten sker med lastbil. Lastbil med släp har en 

genomsnittlig last på ca 30 ton och utan släp ca 13-15 ton. Antalet därtill transporter 

varierar beroende på efterfrågan av material i regionen och specifika projekt. 

7.8 Arbetstider 
Verksamheten önskas få bedrivas i täkten vardagar (måndag-fredag) 06.00-20.00 enligt 

följande. 

• Borrning, sprängning, skutknackning 06.00-18.00 (sker 1-2 ggr/år) 

• Krossning och sortering kl. 06.00-22.00 (sker 1-2 ggr/år under en 2 

veckorsperiod) 

• Avbaning, utlastning och service kl. 06.00-20.00 

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. 

Puttberget AB ser ett stort behov av att under kortare perioder i samband med ökad 

efterfrågan kunna bedriva en mer effektiv produktion. Entreprenörer med mobila kross- 

och sorteringsverk anlitas periodvis under året, med en arbetssituation som innebär att 

arbetet sker i skift med intensiva insatser och i samband med detta ett behov av förlängda 

arbetsdagar till kl 20 respektive 22. 

7.9 El, vatten och avlopp 
Det energibehov som kommer att nyttjas inom täktverksamheten är främst för att driva 

produktionsanläggningen. Detta kommer att ske med en dieseldriven generator. Utöver 

detta åtgår en mindre mängd elektricitet till personalutrymmen. 
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Tillsvidare kommer vatten som krävs inom verksamheten tas från mobila vattentankar alt. 

från uppsamlat vatten. Om arbetsbodar etableras inom verksamhetsområdet och behov av 

avloppsanläggning uppstår kommer Puttberget AB att kontakta och samråda med Säters 

kommun. Ett avlopp för toalett och BDT kommer troligen utgöras av en sluten tank. 

En sedimentationsdamm med oljeavskiljande funktion kommer att anläggas för att ta hand 

om ytvatten som inte infiltreras i marken inom verksamhetsområdet. I 

sedimentationsdammen kommer suspenderade partiklar att sedimentera och 

oljeföroreningar från eventuella läckage och olyckor fångas upp med hjälp av en 

oljeavskiljande anordning som kontrolleras regelbundet vid produktion i täkten.  

7.10 Efterbehandling 
Utformningen på efterbehandling av verksamhetsområdet ska finnas med i planerna redan 

från verksamhetens start. Om verksamheten skulle upphöra innan tillståndstiden löper 

ut/innan exploatering skett enligt täktplan kommer efterbehandling att ske i samråd med 

berörda parter utifrån de då befintliga förhållandena och förutsättningarna. 

Inom brytområdet kommer brytkanterna (bergväggarna) att variera med terrängen. Högst 

pallhöjd kommer att finnas längs den sydöstra brytkanten. Detta innebär att delar av 

området släntas av med fyllnadsmassor kombinerat med sparade bergväggar, se Figur 14. 

Vid efterbehandling strävar Puttberget AB att skapa biologisk mångfald utifrån rådande 

förutsättningar och behov. 

 

Figur 14: Skisser på alternativ för efterbehandling av täktområdet. A) Sparad bergvägg i kombination med 
släntning. B) Hel återfyllning med släntade ytor vid lägre pallhöjder.  

8 MILJÖPÅVERKAN PLANERAD VERKSAMHET 
Täktverksamheten påverkar miljön huvudsakligen genom ingreppet i landskapsbilden. 

Utöver detta även genom buller och damm från krossning, luftstötvågor och vibrationer 

från losshållning samt avgaser från transporter och maskiner. 

8.1 Definition av nollalternativet 
Nollalternativet definieras som att ingen verksamhet kommer till stånd. 
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8.2 Luft 
Planerad verksamhet kommer att ge upphov till luftföroreningar i form av damning från 

hantering av krossprodukter, avgaser från transporter samt sprängningar som ger upphov 

till nitrösa gaser.  

Täktverksamhet orsakar alltid en viss mån av damning, främst vid krossning, siktning, 

lastning samt vid transporter till och från verksamhetsområdet. Dammet består 

huvudsakligen av sönderdelade mineralpartiklar i fraktionerna 0,2-0,45 mm som lätt sätts i 

rörelse av vind. Den typ av krossprodukter som huvudsakligen kommer att 

framställas/tillverkas i verksamheten ger inte lika stor damning som vid omfattande 

produktion av finmakadam.  

Dammstörningarna är ofta diffusa och varierar mycket beroende på väderlek, vindstyrka 

och vindriktning. Vid extremt torr och blåsig väderlek kan dammet förflyttas från 

täktområdet till omkringliggande omgivning och därmed påverka närliggande barrskog. 

Mycket damm på trädens barrnålar påverkar fotosyntesen och därmed trädens tillväxt.  

Vid jämförelse med nollalternativet kommer föroreningar till luft såsom, damm, utsläpp 

från transporter och sprängningar att öka. Planerad verksamhet bedöms innehålla 

miljökvalitetsnormerna avseende luft. 

8.2.1 Försiktighetsmått/åtgärder 

För att i största möjliga mån bekämpa damning kommer stenmaterialet att vattenbegjutas 

innan krossning samt att vägar och planer inom verksamhetsområdet kommer att 

bevattnas eller saltas vid torr väderlek. Uppsugning av damm från borraggregat kommer 

också att genomföras.  

Närmaste bostadshus ligger cirka 940 m från planerad täkt. Planerad täkt avskärmas av 

omkringliggande skog och damning påverkar med stor sannolikhet vid normala 

vindförhållanden inte den närbelägen bebyggelsen.  

8.3 Mark 
Den största förändringen är att avbaning och täktbrytning kommer att ske. För anläggande 

av sedimentationsdamm kommer schaktarbeten att krävas. 

Täktverksamhet påverkar friluftslivet, jakt samt skogsbruk. 

I jämförelse med nollalternativet kommer mark ianspråktas under en period, för att sedan 

återgå till skogsbruk. 

8.3.1 Försiktighetsmått/åtgärder 

Området där planerad verksamhet kommer att ske ligger ej inom något utpräglat 

friluftsområde. Jakt och skogsbruk bedöms ej påverkas nämnvärt då ytan som planerad 

verksamhet upptar är förhållandevis liten. 

Täktområdet kommer att delvis stängslas in alternativt tydligt uppmärksamma allmänheten 

om risker med att beträda området under tillståndsgiven period för att undvika olycksrisk.  
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Massorna från avbaningen kommer att läggas upp i vallar för att användas i 

återställningssyfte. Efterbehandling av täkten kommer att ske och verksamhetsområdet 

kommer att skogsplanteras för att så småningom efterlikna omkringliggande mark. 

8.4 Vatten 

8.4.1 Vattenuttag 

Inga vattenuttag kommer att ske inom planerad verksamhet.  

8.4.2 Utsläpp av vatten 

Verksamheten i täkten kan förorena mark och vatten genom spill av kemikalier från 

maskiner och fordon samt vid hantering och förvaring av kemikalier. Kväveföreningar 

uppkommer vid sprängningar. Dessa kan (förutom att avges till luft) i viss utsträckning 

bindas till det krossade bergmaterialet för att sedan urlakas från upplagen av material inne i 

täkten eller vid de platser materialet nyttjas. Vid kraftig nederbörd finns risk att regnvatten 

ej infiltrerar på ett naturligt sätt inom verksamhetsområdet. Därmed skulle vatten 

förorenat av krossdamm och eventuella oljerester från fordon kunna rinna ut ur 

verksamhetsområdet. 

I jämförelse med nollalternativet kommer utsläpp av vatten till omgivningen att öka. 

8.4.3 Påverkan på kringliggande vattendrag och eventuella grundvattenförekomster 

För att utreda den planerade täktens påverkan på kringliggande vattendrag, eventuella 

grundvattenförekomster eller närmast liggande vattenförsörjande kommunala och privata 

vattentäkter har en hydrologisk och hydrogeologisk utredning genomförts. Utredningen har 

genomförts av Ekdahls Bergundersökning AB under våren 2020 och bifogas i Bilaga 2. 

Utredningen behandlar grundvatten, avrinning, yt- och markvatten, hydraulisk 

konduktivitet, vattenbalansberäkning, klimatförändringens påverkan, spridningsrisk 

avseende kemikalier/föroreningar samt sänkning av grundvattennivå, med avseende på 

den planerade täkten. Utredningen sammanfattas i följande punkter: 

• Ingen spridningsrisk till några vattendrag eller brunnar anses föreligga. 

• Ingen riskerad avsänkning av närmsta liggande vattendrag, brunnar eller 

grundvattennivåer i området anses föreligga. 

• Sedimentationsbassängens vatten bör infiltreras väl i omgivande moränmark. 

• Små mängder yt-/markvatten kommer att tillföras täkten.  

• Avståndet till Solvarbo vattentäkt innebär att ingen risk för hydrologisk 

påverkan föreligger.  

• Indelningen mellan vad som ska betraktas som grundvatten, 

grundvattenbildande vatten, markvatten eller ytvatten är komplext. Utifrån 

en grunt liggande berggrund som föreligger i detta fall bör vatteninnehållet i 

marklagret betraktas som mark- och ytvatten.  

• Det vatten som tillförs brytområdet eller faller där inom bedöms inte spridas 

till omgivande mark utan att passera sedimentationsbassängen. Denna 

bedömning görs utifrån brytområdets utformning. Risk för spridning av vatten 
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som finns i verksamhetsområdet utanför brytområdet utgör inget större 

hot/förorening än skogsbilvägarna i området.  

• Gällande förorening av oljeläckage eller drivmedel från täktverksamheten är 

betydligt mindre hälsorisk för grundvatten eller vattentäkten än de risker som 

föreligger i samband med trafiken på RV 70.  

• 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.  

8.4.4 Försiktighetsmått/åtgärder 

En sedimentationsdamm med oljeavskiljande funktion kommer att anläggas för att ta hand 

om ytvatten som inte infiltreras i marken inom verksamhetsområdet, se Figur 13 för 

placering av dammen. Sedimentationsdammen kommer att vara dimensionerad för att 

med god marginal klara avrinningen från det planerade brytområdet.  

Som efterpoleringssteg kommer vattnet att släppas ut i kringliggande moränmark. 

Spridningsväg från täktens sedimentationsdamm till större bäck uppgår till ca 860 meter 

enligt tolkning av ytvattensystemen i markfuktighetskarta. Spridningen av eventuella 

förorenande ämnen från täkten sker främst via utsläppsvatten från sedimentationsdammen 

till området norr om täkten. Spridning av förorenande ämnen från täkten till närliggande 

brunnar bedöms som högst osannolik.  

I sedimentationsdammen kommer suspenderade partiklar att sedimentera och 

oljeföroreningar från eventuella läckage och olyckor fångas upp med hjälp av en 

oljeavskiljande anordning som kontrolleras regelbundet vid produktion i täkten. 

Sedimentationsdammen kommer att tömmas på sedimenterat material vid behov och det 

uppsamlade materialet kommer att återföras till produktion eller användas vid 

efterbehandling av täkten. Det uppsamlade materialet omfattas därav ej av förordningen 

(2013:319) om utvinningsavfall. 

Provtagningar av utgående vatten från sedimentationsdammen kan göras på anmodan av 

tillsynsmyndigheten för att följa upp funktionen. Närliggande vattendrag eller grundvatten 

bedöms ej påverkas negativt av planerad verksamhet och gällande miljökvalitetsnormer 

bedöms innehållas. 

8.5 Buller 
Verksamheten ger upphov till buller från produktion och från transporter till och från 

verksamhetsområdet. Utbredningen av ljud påverkas främst av vind- och 

temperaturgradienter samt av avståndet till källan. De huvudsakliga bullerkällorna är 

borrning, skutknackning och krossning men även siktning/sortering och lastning. 

Sprängningarna ger upphov till ett kortvarigt men ofta relativt kraftigt buller. Transporterna 

till och från täkten genererar också ett visst buller. Enligt SNV:s rekommendationer är 

riktvärdet för extern industribuller 50 dB(A) under dagtid (7.00-18.00) 45 dB(A) under 

kvällstid, sön- och helgdag (18.00-22.00) samt 40 dB(A) under nattetid 22.00-07.00. 
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I samband med att Skanska ansökte om täkttillstånd år 2012 genomfördes en 

bullerutredning för ett något större täktområde än aktuellt ärende. Skanska har givit 

Puttberget AB har rätten att nyttja utredningen i sin ansökningsprocess. 

Bullerberäkningarna som utfördes då visar att täkten vid normal drift uppfyller 

rekommendationerna för samtliga driftstider vid närmast belägna bostäder i fyra olika 

riktningar. Bullerutredningen bifogas i Bilaga 3 och återges i korthet nedan.  

Vid jämförelse med nollalternativet kommer bullernivåerna att öka. 

8.5.1 Buller från borrning, knackning och krossning, siktning/sortering och lastning 

Borrning av berg sker helt från bergets överyta. Ljudet från lastning och siktning skall 

normalt ligga på en nivå under 50 dB(A) på 500 meters avstånd. Dessa ljud ligger också 

inom högre frekvensområden, vilket lätt skärmas av i terrängen. Från ljudsynpunkt är 

krossarna med sitt lågfrekventa bullrande det mest störande inslaget i omgivningen.  

Då täkten är etablerad med befintliga, höga pallhöjder erhålles en god bulleravskärmning åt 

samtliga riktningar (bergväggar i tre riktningar och bullervall mot vägen, bil. 1a). För 

krossverk helt under pall- eller upplagskrön erhålls en ljuddämpning på 15-20 dB(A). En 

extra ljudavskärmning bidrar upplagen av krossat material med, vilket med fördel utnyttjas 

för att skärma av ljud i ev. utsatta riktningar. Bullerutredning visar dock att bullervärden 

ligger väl under uppsatta riktvärden utan ytterligare åtgärder, trots att redovisade 

bullerberäkningar bygger på maximal bullerutbredning (all skog avverkad, inga 

upplagshögar eller pallkanter som dämpar buller och medvind mot de hus buller beräknats 

för). Maximalt bullerbidrag vid normal drift (transporter, grävmaskin, hjullastare, mobil för- 

och efterkross med sorteringsverk) ligger på 40dBA vid beräkningspunkt 4, Bilaga 3. 

Maximalt bullerbidrag från verksamheten (45dBA, beräkningspunkt 4) uppstår när den 

normala verksamheten kombineras med borrning från bergets överyta (inför sprängning), 

vilket kan inträffa någon gång varje år och sker då på dagtid. 

8.5.2 Buller orsakat av sprängning 

Ljudet från sprängningen bedöms inte orsaka några problem, då det är kortvarigt och 

endast kommer att höras vid ett fåtal tillfällen varje år. Signal kommer att avges före 

sprängning och närmast boende kommer att informeras om tidpunkt för sprängning. 

Därmed behöver ljudet inte komma överraskande för de personer som är inom hörhåll. 

8.5.3 Buller orsakat av transporter 

Maskinutrustningen i täkten består normalt av en lastmaskin för utlastning av färdigt 

material. Under krossningsperioder och vid losshållning av berg finns i regel 2-3 maskiner i 

täkten samt en borrvagn. Transporter av material från täkten sker med lastbil. Lastbil med 

släp har en genomsnittlig last på ca 33 ton och utan släp ca 13-15 ton.  Antalet transporter 

från täkten beräknas till maximalt ca 6-13 per dag (beroende på om lastbil med eller utan 

släp används). Antalet kan dock komma att variera beroende på efterfrågan. 

Transportvägen passerar inga boende. Bullerutredningen visar att buller orsakat av 

transporter och hjullastare vid utlastning håller sig väl under uppsatta riktvärden med ett 

maximalt totalt bullerbidrag på 30 dBA vid närmast belägna bostad. Dessa beräkningar är 

baserade på 32 transporter/dag (64 passager) vilket är mer än nytt beräknat maxantal 



 

32 (37) 

(13/dag). Kombineras utlastning (beräknat på 64 passager/dag) med verksamhet i täkten 

(”normal drift”) erhålls ett maximalt bullerbidrag på 40 dBA. 

8.5.4 Försiktighetsmått/åtgärder 

Många av delmomenten vid täktbrytning bullrar under kortare tidsperioder, men moment 

som krossning är av mer intensiv karaktär och kan anses som störande. Högar med 

avbaningsmassor och materialupplag kommer att placeras på ett sådant sätt i täkten så att 

de kan fungera som bullervallar och absorbera buller. I normalfall brukar bulleremissioner 

inte upplevas som störande om avståndet är mer än 500 m från verksamheten till närmsta 

bebyggelse. 

Före sprängning aves signal och närboende informeras. 

Transporter ska planeras så att transportavstånd minimeras vilket minskar bullerexponering 

samt utsläpp. 

Buller från verksamheten får ej ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 

närmaste bostäder än 50 dBA (dagtid, vardagar) respektive 45 dBA (dagtid, helgdagar samt 

kvällstid) och 40 dBA (nattetid). Inkommer klagomål om buller från täkten så genomförs 

bullermätningar. Skulle bullervärden vid ev. bullermätning visa sig vara för höga ska 

Puttberget AB omgående vidta åtgärder. 

8.6 Vibrationer, luftstötvåg och kast 

8.6.1 Vibrationer 

Inom täktområdet skapas vibrationer av den maskinella utrustningen som dock har en 

begränsad utbredning. Utanför täktområdet är markvibrationer från sprängningar ca 1-2 

ggr/år den troligaste orsaken till eventuella störningar. För sprängningar gäller Svensk 

Standard SS 4604866 (Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader). 

Vibrationer till följd av sprängning skall i kringliggande fastigheter begränsas till 4 mm/s, 

uttryckt som högsta hastighet i vertikalriktning. Risken för skada på byggnad finns vid 

vibrationsvärden överskridande 7-10 mm/s. Markvibrationernas storlek är främst beroende 

på avståndet till sprängplatsen, den laddningsmängd som detonerar samtidigt och 

dämpningen i form av sprickzoner i berggrunden eller dämpande jordarter. Närmaste 

avstånd till bostad är ca 1 km vilket medför att någon ytterligare utredning ej är motiverad. 

8.6.2 Försiktighetsmått/åtgärder 

Underentreprenör med särskild kompetens kommer att anlitas för att utföra sprängning. 

Krav kommer att ställas på anlitad entreprenör att sprängning ska ske så att vibrationerna 

vid de närmaste bostäderna inte överskrider 4 mm/s (uttryckts om högsta hastighet i 

vertikalled). Vibrationer kan regleras genom anpassad sprängplan (anpassad laddningsplan, 

tidsförskjuten intervallsprängning), ändrad storlek för salvan eller ändring av 

sprängriktning.  

8.6.3 Ljudtryck/Luftstötvåg 

Vid sprängning uppstår även en s.k. luftstötvåg när luftmassan runt sprängningsplatsen 

sätts i rörelse. Utbredningen och styrkan av luftstötvåg varierar med en mängd faktorer 



 

33 (37) 

som berggrund, laddningsteknik, sprängteknik, avstånd, väderlek, vindriktning, temperatur 

och terrängförhållanden. Främst påverkar det utlösande energiinnehållet samt avståndet 

från explosionens källa. Inomhus kan det vara svårt att skilja på markstötvågor och 

luftstötvågor. Oftast upplevs luftstötvågen som den mest påtagliga störningen genom att 

rutorna i fönstren skallrar. För sprängningar gäller Svensk Standard SS 025210 

(Sprängningsinducerade luftstötvågor - Riktvärden för byggnader). Närmaste avstånd till 

bostad är ca 1 km vilket medför att någon ytterligare utredning ej är motiverad. 

8.6.4 Försiktighetsmått/åtgärder 

Signal avges före sprängning och närboende informeras om tidpunkt för sprängning.  

8.6.5 Stenkast 

Stenkast innebär risk för att stenar kastas iväg i samband med sprängning, vilket innebär 

risk för skador. Närmaste hus ligger på betryggande avstånd (ca 1 km) från tilltänkt 

verksamhet. 

8.6.6 Försiktighetsmått/åtgärder 

Sprängladdningar kommer att detoneras i intervaller för att ge bästa resultat och minimalt 

kast. Skjutriktning väljs så att stenkast sker mot säkrade och avspärrade områden nära 

täkten. 

8.7 Råvaror 
Planerad verksamhet kommer att nyttja en betydande mängd råvara i form av berg som ska 

användas som ballastmaterial. 

Förbrukningen av råvara kommer att öka då tillståndssökt produktionsnivå jämförs med 

nollalternativet. 

8.7.1 Försiktighetsmått/åtgärder 

Det material som kommer att brytas i den planerade bergtäkten finns i en stor mängd till 

skillnad mot naturgrus. Bolaget strävar efter att så långt som möjligt utnyttja råmaterialet 

till fullo. De massor som tas emot kommer att återanvändas för anläggningsändamål 

(efterbehandling av täkten).  

8.8 Kemikalier 
Planerad verksamhet kommer att förbruka kemikalier i form av diesel, hydraulolja, 

smörjfetter och sprängmedel. Förvaring och förbrukning av kemikalier i täkten innebär en 

risk för förorening av mark och vatten vid spill och läckage. Kemikalieförteckning kommer 

att upprättas. 

Vid sprängning kommer inte mer än 10 ton sprängämne (traditionellt eller känsliggjord 

ammoniumnitratemulsion) vid ett och samma tillfälle att ske och betraktas därför inte som 

en Sevesoverksamhet. Om ett framtida behov uppkommer där mer än 10 ton sprängämne 

(traditionellt eller känsliggjord ammoniumnitratemulsion) vid ett och samma tillfälle 

kommer en anmälan om Seveso verksamhet och en handlingsplan lämnas in till aktuell 

tillsynsmyndighet. 
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Vid jämförelse med nollalternativet kommer kemikalieförbrukningen att öka med planerad 

verksamhet. 

8.8.1 Försiktighetsmått/åtgärder 

Kemikalier i form av bränsle ska förvaras och hanteras enligt anvisningarna i 

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). Eventuell cisternuppställning och tankning 

kommer i möjligaste mån att ske på en iordningsställd hårdgjord yta som utgörs av ett väl 

packat lager stenmjöl i fraktionen 0-2 mm. Ytan bedöms med detta utförande ha mycket låg 

permeabilitet, men även ha möjlighet till uppsamling eller bortgrävning av eventuellt spill 

eller läckage. Akuta utsläpp och hanteringsspill som ger upphov till förorenade massor ska 

kunna omhändertas och bortföras. Absorbenter finns lättillgängligt i täkten när produktion 

pågår. 

Sprängmedel förvaras inte på plats i täkten utan transporteras, förvaras och hanteras av 

den underentreprenör som anlitas för sprängningen.  

8.9 Avfall 
Planerad verksamhet kan eventuellt ge upphov till en mindre mängd avfall i form av 

hushållsavfall och farligt avfall i form av absorbenter, oljiga trasor och trasiga 

hydraulslangar. 

Överblivet jord- och stenmaterial är att betrakta som en biprodukt (inte avfall) och kommer 

att användas i efterbehandlingen. Utsliten materiel och skrot ska omhändertas.  

8.9.1 Försiktighetsmått/åtgärder 

Det avfall som uppkommer i verksamheten hämtas av godkänd transportör. Spillolja och 

andra eventuella kemikalierester förvaras i avvaktan på avhämtning i uppsamlingskärl i 

container alternativt förråd. 

Tillfarter är försedda med bom alt. grind. Respektive underentreprenör ombesörjer sin 

egen sophantering inom täkten. Om arbetsbodar etableras inom verksamhetsområdet 

kommer det finnas en stationär källsortering. 

8.10 Transporter 
Planerad verksamhet leder till följande transporter: 

• Uttransporter av ballastmaterial med lastbil eller arbetsmaskin/dumper, medellast 

ca 33 ton, 

• interna transporter med arbetsmaskiner inom verksamhetsområdet. 
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Tabell 3: Transporter till och från planerad bergtäkt vid nollalternativ och sökt tillstånd. Antalet transporter vid 
sökt tillstånd är ett uppskattat värde.  

Transporter Nollalternativ Planerad täktverksamhet  

Ballastmaterial 

ut  0 6-13 transporter/dag  

 

Transportmängden kommer att öka om tillståndssökt produktion jämförs med produktion 

enligt nollalternativet. 

8.10.1 Försiktighetsmått/åtgärder 

Bolaget och de entreprenörer som är anslutna till verksamheten använder sig av miljöklass 

1 diesel för att minimera luftföroreningar från arbetsmaskiner och transportfordon. Vid val 

av entreprenörer väljer bolaget de som aktivt jobbar för att minska miljöbelastningen. 

8.11 Energi 
El till krossverk samt annan elberoende verksamhet kommer att försörjas med 

transportabla elverk som drivs av diesel. 

8.12 Landskapsbild 
Planerat täktområde ligger högt i terrängen men avskärmas väl i terrängen och till 

omgivande landskap genom skog och det planerade brytområdets utformning. Täktens 

övre delar exponeras till viss del i landskapet mot norr. Planerade åtgärder för att begränsa 

insynen och bullerspridning sker genom att täktbotten placeras under kringliggande mark 

samt skyddsvallar mot norr.  

Landskapsbilden kommer att förändras i och med planerad verksamhet. Den största 

förändringen kommer att ske under pågående verksamhet.  

8.12.1 Skyddsintressen i omgivande natur-, kultur samt fritidsmiljö 

Inga skyddade områden eller objekt ligger inom planerat verksamhetsområde eller anses 

påverkas av planerad verksamhet. Områden eller enstaka objekt med naturintresse, 

kulturmiljö eller friluftsliv redovisas i kapitel 4.5. 

I det område där täkten planeras utgörs markanvändningen av produktionsskog och inga 

natur- eller friluftslivsvärden finns noterade eller har konstaterats vid platsbesök. Området 

omges av flera riksintressen för friluftsliv men dessa anses ligga tillräckligt långt ifrån 

planerad verksamhet för att kunna påverkas av denna, se Figur 10 och Figur 11. 

I bullerutredningen har det bedömts att täktens verksamhet inte kommer medföra ökat 

buller i något av omkringliggande naturreservat eller riksintresse.  

8.12.2 Försiktighetsmått/åtgärder 

Utformningen på efterbehandling av verksamhetsområdet ska finnas med i planerna redan 

från verksamhetens start. Om verksamheten skulle upphöra innan tillståndstiden löper 

ut/innan exploatering skett enligt täktplan kommer efterbehandling att ske i samråd med 
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berörda parter utifrån de då befintliga förhållandena och förutsättningarna. Planerad 

efterbehandling beskrivs under kapitel 7.10. 

Brytningen planeras att ske genom att gå ner i berget (så att naturliga bullervallar/ insyns-

skydd) skapas. Ytterligare bullervallar kommer att byggas upp och placeras enligt 

täktplanen, Bilaga 1. Åtgärderna medför att täktområdet ej kommer att synas från 

Säterdalen. Åt övriga riktningar skapas insynsskydd av dels angränsande bergknallar samt 

av täktens bergväggar.  

Det är heller inte troligt att all skog som finns mellan den planerade täkten och de olika 

skyddsområdena kommer att avverkas samtidigt då det är många små skogsfastigheter 

med olika ägare. Stora delar av den skog som finns mellan det planerade täktområdet och 

RV70 är inte heller avverkningsbar inom den sökta drifttiden för bergtäkten vilket innebär 

att skog kommer att utgöra ett insynsskydd, se Figur 15 och Figur 16. 

 

Figur 15: Kartan visar fastighetsuppdelning i anslutning till planerad täkt. ©Lantmäteriet  
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Figur 16: Kartan visar områden som har avverkats, ljusgröna områden har avverkats de senaste 3-10 åren, de 
gröngula områdena är avverkade de senaste 1-3 åren och områden som har en brun markering finns det en 
avverkningsanmälan för. Den planerade täkten utgörs av röd markering. © Skogsstyrelsens Kartor  

9 SLUTSATS 
Planerad verksamhet påverkar den omgivande miljön på flera sätt, bland annat genom 

utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller och förändring av landskapsbilden.  

Täktverksamheten påverkar miljön huvudsakligen genom ingreppet i landskapsbilden samt 

förbrukning av naturresurser (berg). Mindre påverkan sker av buller och damm från 

krossning, utsläpp av dagvatten från sedimentationsdamm, luftstötvågor och vibrationer 

från losshållning samt avgaser från transporter och maskiner. 


