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Remiss Ansokan fran Swerock AB om tillstand for sandtakt pa 
fastigheten Vingaker Saystaholm 7:2 i Vingakers kommun 
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) har den 19 juni 2019 tagit emot ovanstaende arende fox 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framf6ra f6ljande. 

Mark- och milj6domstolen 6nskar fa Sveriges geologiska unders6knings (SGU) utlatande ayseende 
Swerock AB:s ans6kan om tillstand till fortsatt och ut6kad taktverksamhet inom fastigheten Vingaker 
Saystaholm 7:2. SGU ska nu yttra sig over Swerock AB:s 6verklagande coed bilagor. Domstolen vill att 
SGU sarskilt ska yttra sig Ever den s6kta taktverksamhetens f6renlighet coed 9 kap. 6 ~ f punkten 3 
miljobalken. Myndigheten b6r darvid redog6ra for myndighetens narmare bed6mning att avlagringens 
geologiska naturvarde box ges Mass 1. 

Nutida och framtida dricksvattenf6rs6rjning 
SGU vidhaller mot bakgrund av det vi tidigare framf6rt i vara yttranden till Milj6pr6vningsdelegationen 
att platsen inte ar lamplig for lokalisering for tikt av naturgrus pa grand av avlagringens betydelse for 
dricksvattenf6rs6rjningen (SGU dnr. 33-2096/2018, 33-2498/2018). SGU delay alltsa irate s6kandens 
uppfattning om att verksamheten inte utg6r nagot hot mot nutida eller framtida vattenf6rs6rjning. 

Under aysnitt 4.10 i 6verklagandet till Mark- och mjlj6domstolen havdar s6kanden att s6kt brytomride 
endast kan anses utg6ra cirka 0,5 promille av vattentakten totala tilt inningsomrade. 
Tillrinnjngsomradet ar visserligen av intresse i sammanhanget, men av st6rre betydelse ar hur stor andel 
av det dricksvatten sour tas ut som kan paverkas av taktverksamheten. SGU anser att s6kandens 
resonemang under aysnitt 4, punkten 2, i sin helhet underskattar taktverksatnhetens betydelse vad gMer 
risken for nutida eller framtida vattenf6rs6rjnjng. Det Hr riktigt, som s6kanden anger, att vattentakten 
erhaller en betydande andel av sitt vatten fran sj6n Tisnaren genom inducerad infiltration, i 
storleksordnjngen cirka 50 procent, enligt beskrivningen till grundvattenmagasinet Vingakersasen 
Lyttersta (SGU rapport K 506, publicerad 2015). Resterande 50 procent av det vatten som tas ut i 
vattentakten harr6r alltsa fran naturgrusavlagringen vilken inrymtner grundvattenrrtagasinet 
Vingakersasen Lyttersta. Sett ur ett vattenf6rs6rjningsperspektiv Hr det framf6rallt grundvatten som 
nybildas inom verksamhetsomradet saint uppstr6ms (dvs. norr om) detsamma i grandvattnets 
str6mnjngsriktnjng som riskerar att paverkas negativt av taktverksamheten. Fortsatt brytning av 
naturgrus vasterut i enlighet coed ans6kan medf6r att en icke obetydlig andel av det grundvatten som 
nybildas inom avlagringen riskerar att paverkas, och i f6rlangningen, leda till m6jlig skada fox 
vattenf6rs6rjningen. 
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SGU instammer i att de av sokanden foreslagna atgarderna gallande trafiken till och fran fabriken samt 
minskad dieselanvandning inom taktomradet minskar riskerna for vattentakten. SGU vidhaller, trots 
delta, att den sokta verksamheten, pa grund av dess lokalisering uppstroms den kommunala 
vattentakten, innebar ett onodigt tisktagande for den dricksvattenresurs som avlagringen utgor. Detta 
tisktagande star inte i proportion till vardet av avlagringen ur ett vattenfotsotjningsperspektiv. 

Geologiska naturvarden 
SGU gor bedomningen att Slatmons kvaliteter vad galler tepresentativitet, sallsynthet och geologiskt 
sammanhang gor att de aterstaende delarna av bildningen utgor en sadan vardefull naturmiljo som 
ayses i 9 kap. 6§ f punkten 3 miljobalken. 

Det vasentliga har ar inte om Slatmon bor vara klassificerad, som att ha ett geovetenskapligt varde 1 
eller 2 enligt "grusinventeringens" system, utan om det geologiska skyddsvardet at sa pass stort att 
avlagringen utgor en vatdefull naturmiljo som ayses i 9 kap. 6 § f punkten 3 miljobalken. Saval klass 1 
och 2 i grusinventeringens klassificeringssystem innehMer varderingen geovetenskapligt skyddsvart 
(Klass 1: Geovetenskapligt synnerligen skyddsvart. Klass 2: Geovetenskapligt skyddsvart.). 

SGUs bedoinning at till storsta delen baserad pa analys av lantmateriets nationella hojdmodell 
framtagen med hjalp av TJT)AR  samt vat erfatenhetsmassiga kunskap av tillstand och egenskaper hos 
regionens isilvsavlagringar. Med regionen ayses har mellansvenska israndzonen ostet om Ostergotlands 
slattomrade. Vi hat aven tagit del av de beskrivningar som ges av Slatmon i beskrivningen till 
jordartskartan Katrineholm NV SGU Ae 41 och Grusinventering i Sodermanlands lan. SGU, Reg. Inv. 
1991:4. SGU hat inte gjort nagot besok pa platsen i samband med att vart yttrande tagits fram. 

VDAR som verktyg 
Lantmateriets nationella hojdmodell Hr framtagen med LiDAR och hat  fi,nnits  tillganglig sedan 2011. 
Hojdmodellen get en detaljerad bild av markytans topografi och morfologi vilket idag get nya 
mojligheter, som inte funnits tidigare, att analyseta, beskriva och studeta landskapet bl.a. geologiska 
objekt och egenskaper. SGU anvander bland annat hojdmodellen tegehnassigt vid var jordattskartering. 
I bifogad bild (figur 1) visas som exempel pa hut hojdmodellen kan anvandas, en tertangmodell ovet 
Slatmon. Enskilda geomorfologiska element Hr for en geolog tydligt urskiljbara t.ex. strandvallar samt 
bildningens huvudsakliga karaktarsdrag med en plan overyta, en tydlig distalbrant mot sjon Tisnaren 
och i ostet det befintliga taktomradet. 

Tidigare klassificering 
Den klassificering som finns av det geovetenskapliga vardet, i Grusinventering i Sodermanlands lan. 
SGU, Reg. Inv. 1991:4, behandlar, mot bakgrund av den kunskap och de verktyg som finns tillgangliga 
idag, inte pa ett tillfredst-Bande satt Slatmons representativitet, sallsynthet och geologiska sammanhang. 
Sedan kardaggningen och klassificeringen av avlagringen enligt grusinventeringen hat det aven gatt over 
25 at. Under denna period hat uttag av naturgrus fottsatt i regionen. Det betyder att det hat skett en 
forlust och utarmning av den geologiska mangfalden ayseende isalvsavlagringar i regionen, sedan tiden 
for grusinventeringens klassificering. 
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Motivering till SGUs beddmning 
En geologisk avlagring kan vata skyddsvard ur flera aspekter. Vad galler Slatmon Hr det inte 
avlagringens betydelse som forskningsobjekt ellet i form av rnAjo for stora biologiska varden som Hr det 
mest vasentliga. Vardet ligger istallet i det geologiska sammanhanget och vad Slatmon representerar i 
form av geologisk utveckling. Inneborden av det hat kan till viss del jamforas coed but man set pa 
naturen inom kulturella ekosystemtjanster dar geologiska bildningar at en abiodsk. Met om geologisk 
mangfald och geologi inom kulturella ekosystemtjanster (inns bland annat att lasa pa SGUs hemsida 
och i CICES version 5.1 

https://www.sgu.selsamhallsplaneringlnaturvardenlgeologisk-mangfald-som-kulturell-ekosystemtj  anst/. 

https://cices.eu/resources/  

Slatmon hat inte kvar sin fella integritet och ursprunglighet. Taktverksamhet hat under lang tid pagatt 
langs med Slatmons ostra sida varfor avlagringen irate kan ses som orord eller ha kvar sin fella 
utbredning. Emellertid ar stora delar av den plana overytan intakt, likasa distalbtanten. Det har betyder 
att dess karaktar for den hat typen av istandbildningar fortfarande finns kvar och att sammanhanget 
mellan distalbrant och plan overyta fortfarande finns dir. De viktigaste smaskaliga geomotfologiska 
elementen finns aven de fortfarande kvar i form av en kronrygg pa overytan saint strandvallar och 
strandhak i distalbranten. 

Slatmon Hr en typ av avlagring som Hr typisk for det absoluta slutskedet av den senaste istiden och 
overgangen till den efterfoljande varmeperioden vi lever i idag. Det vill saga slutet av Yngre Dtyas och 
in i tidig Holocen. I den har zonen finns nagra avlagringar i Sodermanland och pa Sodertorn som ar lika 
eller liknande Slatmon dvs. deltaliknande, maktiga bildningar sa kallade malmar. Dessa avlagringar 
marketar ovetgangen ftan en mer langsamt smaltande is till en inlandsis som smaltet av i snabb takt. 
Efter malmamas bildande andrar isalvsavlagringama karaktar och blir storre. Sjalva Slatmon ar alltsa 
ingen vanlig mellansvensk subakvatisk rullstensas utan en speciell deltaliknande bildning som at nort 
overgat i en asbildning. De strandvallar och strandhak som finns pa Slatmon ar typiska bildningar for 
isalvsavlagringarna i ostra Mellansvetige eftetsom isalvavlagringama Hr bildade under hogsta kustlinjen. 
Sparen av strander visar pa svallningsprocesser nar omradet succesivt hojde sig over vattaet i 
Ostetsjobassangen. Daremot at den tydliga kronrygg som finns pa overytan met ovanlig och tydhgt 
utbildad. Slatmons overyta nar upp till en niva pa oinkring 74 in o.h. Det motsvarar ungefar nivan for 
Ancylussjon i senate delen av den sa kallade Ancylustransgressionen. I det har omradet skedde ingen 
hojning av vattennivan under Ancylustransgressionen utan motsvaras av en period med langsammare 
strandforskjutning. Det at alltsa mojligt att den tydliga kronryggen pa Slatmons yta representerat 
svallningsprocesser under denna period av Ostersjobassangens utveckling sedan den senaste istiden, 
aven om detta inte at verifierat. 

Sammanfattningsvis utgor Slatinon ett geologiskt sammanhang som representetat det geologiska 
skeendet med forandrade forutsattningar fran ett kallade till ett vatmate klitnat, saint att motfologin 
atetspeglat landhojningens ptocesset och Ostetsjons nivaforandringat sedan den senaste istiden. De 
olika motfologiska elementen utgot en helhet som get inblick i ptocesser och skeenden fran 
isaysmaltning tills omradet lag over Ostersjons niva. Aven om avlagringens integritet ar paverkad av 
taktvetksamhet at anda dess tepresentativitet, sallsynthet och inangfald sadan att Slatinon kan ses som 
en vardefull natum-Ajo. Dessutom hat taktverksamhet och annan exploatering gjort att isalvsavlagringat 
gatt forlorade och att den geologiska mangfalden bland denna typ av avlagringat utarmats. Pavetkan 
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och forlust av Mmande avlagringar och andra isalvsavlagringar i regionen got att den darfor star ut som 
en mer ovanlig typ av bildning. 

Figur 1: Ovetforhojd terrangmodell med vy over Slatmon fran VSV. I bilden syns tydhgt den val 
utbildade distalbtanten med strandvallar och strandhak. Uppe pa avlagringens plana yta finns en tydlig 
kronrygg. Till hoger i bilden syns befintligt taktomrade. 

Beslut i detta arende har fattats av enhetschefen Anna Hedenstrom 

I den slutliga handlaggningen av atendet hat aven statsgeologerna Lars Rosenqvist och Kristian 
Schoning deltagit. Statsgeolog Kristian Schoning har vatit foredragande. 
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