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Yttrande angående tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning för täkt av grus inom fastigheterna 
Lånsta 1:18,1:20 och 3:1 i Sala kommun samt Romfartuna-Tomta 
3:1 i Västerås kommun 
Swerock AB har lämnat in en ansökan samt miljökonsekvensbeskrivning om 
tillstånd enligt miljöbalken att bedriva täkt av grus inom rubricerade fastigheter. 
Tekniska förvaltningen (nuvarande tekniska kontoret. Kommunstyrelsens 
förvaltning) har fått möjlighet att yttra sig om ansökan_ Remissen har även gått till 
Samhällsbyggnads utskottet som kommer hantera ärendet på sammanträde i 
september. 

Ansökan avser brytning av totalt 4 miljoner ton naturgrus. Inom verksamheten 
kommer maximalt 400 000 ton material per år brytas, krossas, sorteras och skiktas 
under 10 års tid. I området har brytning tidigare skett i en begränsad del i söder och 
i norr. 

BEDÖMNING 
Detta yttrande fokuserar enbart på aspekten dricksvattenförsörjning. 

Sala kommun har en vattentäkt på fastigheten Härsved 1:2 som försörjer ca 1170 
personer med dricksvatten i Vad/Ransta by, Ransta, Kumla och Varmsätra. Swerock 
AB anger i ansökans miljökonsekvensbeskrivning att avståndet i grundvattnets 
strömningsväg från aktuell täkt till den kommunala vattentäkten är ca 7 kilometer. 
Swerocks bedömning är att grusbrytningen medför mycket liten risk för att 
grundvattenmagasinets kvantitativa eller kvalitativa status försämras. 

Midvatten AB håller på uppdrag av kommunen på att ta fram nytt 
vattenskyddsområde och dessutom en reservvattentäkt för den kommunala 
vattentäkten Härsved. Aktuellt brytområde kommer med stor sannolikhet hamna 
inom skyddsområdet för vattentäkten när detta område fastställs. Sala kommun 
anser det därför olämpligt att tillstånd för grustäkt beviljas innan skyddsområdet för 
vattentäkten är fastställt. 

Det nu aktuella området ligger dessutom i en del av åsen som under pågående 
utredning finns med som ett alternativt framtida reserwattentäktsläge. Möjligheten 
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att lösa reservattentäktsfrågan skulle därför försvåras om tillstånd för 
verksamheten beviljas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta lämna följande yttrande till länsstyrelsen i 
Uppsala län: 

Sala kommun anser att tillstånd för grustäkt på fastigheterna Lånsta 
1:18,1:20 och 3:1 i Sala kommun samt Romfartuna-Tomta 3:1 i 
Västerås kommun inte ska beviljas innan pågående utredningar om 
skyddsområde och reservvattentäkt för den kommunala vattentäkten 
i Härsved är färdiga. Detta med anledning av att planerad verksamhet 
kan påverka befintlig vattentäkt och att verksamheten sannolikt 
hamnar inom skyddsområdet för vattentäkten. MÖjligheten att lösa 
reservattentäktsfrågan försvåras också om tillstånd beviljas. 

~------ .. 
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l ars 
genjör, Tekniska kontoret · 
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Ansökan om tillstånd för täkt av grus inom fastigheterna 
Lånsta 1:18, 1:20 och 3:1 i Sala kommun och Romfartuna-Tomta 
3: 1 i Västerås kommun 

Swerock AB, Region Mellersta, har lämnat in en ansökan samt 
miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd enligt miljöbalken att bedriva täkt av 
grus inom fastigheterna Lånsta l: 18, 1 :20 och 3: 1 i Sala kommun och 
Romfartuna-Tomta 3:1 i Västerås kommun. 

Täktområdet är beläget ca 12 km söder om Sala centrum, mellan vägarna 56,771 
och 731. Ansökan avser brytning av totalt 4 miljoner ton naturgrus. Inom 
verksamheten kommer maximalt 400 000 ton material, inklusive maximalt 50 000 
ton entreprenadberg, att brytas, krossas, sorteras och siktas per år under 10 års tid. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Samhällsbyggnadskontoret, 
Stora torget l , Sala. 

Den som vill yttra sig över ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
skall göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast 
den 28 september 2012. Ange då diarienummer 551-3531-12. 

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 

Kungörs onsdagen den 22 augusti 2012 i Västmanlands läns tidning och Sala 
Allehanda, och torsdagen den 23 augusti 2012 i Västmanlands nyheter. 

Kopia till 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Sala kommun, Samhällsbyggnadsutskottet, Box 304, 733 25 Sala 
Sala kommun, Tekniska förvaltningen (V A), Box 304, 733 25 Sala 
Sala kommun, Kommunstyrelsen, Box 304, 733 25 Sala 
Sala kommun, Räddningstjänsten Sala-Heby, Box 304, 733 25 Sala 
Västerås stad, Miljö- och konsumentnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås 
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås 
Västerås stad, Kommunstyrelsen, Stadshuset, 721 87 Västerås 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, 721 87 Västerås 
SGU, Box 670, 75128 Uppsala 
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna 
Swerock AB, Box 1106,721 28 Västerås 
Länsstyrelsen i Västrnanlands län, Miljöenheten, 721 86 Västerås 
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