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1 INLEDNING 
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. 

 

Då man planerar för täktverksamhet för brytning av berg och morän på fastigheten Säter 

Solvarbo 43:6 i Säters kommun söks tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken hos Länsstyrelsen 

Dalarna. 

 

Samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänheten har genomförts i ärendet. 

Samrådsredogörelsen sammanfattar samrådsprocessen.  

2 SAMRÅDSFÖRFARANDE 
Fullständigt samrådsunderlag samt inbjudan till fysiskt avgränsningssamråd skickades till 

Säters kommun och Länsstyrelsen Dalarna. Myndighetssamråd hölls 2019-03-06, 

minnesanteckningar fördes och en sammanställning kan ses i Bilaga 1. Yttrande från 

Länsstyrelsen Dalarna kan ses i Bilaga 2.  

 

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. Yttranden inkom från 

SGU samt Trafikverket. Yttranden ses i Bilaga 3 och Bilaga 4.  

 

Annons med information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till 

skriftigt samråd publicerades i Dalarnas Tidningar 2019-11-23. Kopia av annonsen bifogas i  

Bilaga 5. Samrådsunderlag skickades ut på begäran.  

 

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, se Bilaga 5. Detta möte var ett informationsmöte och inga 

anteckningar noterades. 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, se 
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Bilaga 6. Ett yttrande inkom som bifogas i Bilaga 7. Yttrandet berör inbjudan till samråd då 

man anser att en alltför snäv samrådskrets har bjudits in till mötet. Denna fråga yttrades 

även under samrådsmötet 2019-12-15 och besvarades i samrådsprotokollet. Man påpekar 

också att det fanns slarvfel i utskickat samrådsunderlag där man hänvisar till fel kommun 

och länsstyrelse. Information om att samråd genomförts med rätt berörda myndigheter 

delgavs deltagarna under samrådsmötet. 

3 SYNPUNKTER OCH BEMÖTANDE 
Under samrådsmötet med Länsstyrelsen Dalarna och Säters kommun inkom yttrande från 

Länsstyrelsen som besvaras i miljökonsekvensbeskrivningen. Frågor och synpunkter inkom 

muntligt från särskilt berörda och allmänhet som besvarades och protokollfördes av 

verksamhetsutövaren enligt protokoll i Bilaga 6. 

4 SLUTSATS 
Frågor och synpunkter har genom samrådsförfarandet belysts och besvarats. 

Verksamhetsutövaren åtar sig att med ledning av dessa förtydliga berörda ämnesområden i 

kommande MKB och ansökan. 


