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1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Fastighetsbeteckningar:
Kommun och län:
Besöksadress:
Postadress:

Hörröds Grusindustri AB
556400-4298
Hörröd 10:17 och Hörröd 11:15
Kristianstad, Skåne län
Hörrödsvägen 533-60
297 94 Degeberga

Anläggningsnamn:
Platsnummer:

Hörröds Grusindustri AB
1181-50-008

Ansvarig:
Tel.:

Bo Svensson, VD
070-835 36 40

Fastighetsägare:

Bo Svensson

Befintliga verksamhetskoder:

10.20 B enligt 4 kap 3 § miljöprövningsförordning (SFS
2013:251).
10.50 C enligt 4 kap 6 § miljöprövningsförordning
(SFS 2013:251).

Sökta verksamhetskoder:

10:20 B enligt 4 kap 3 § miljöprövningsförordning
(SFS 2013:251).
10.50 C enligt 4 kap 6 § miljöprövningsförordning
(SFS 2013:251).
90.80 C enligt 29 kap 7 § miljöprövningsförordning
(SFS 2013:251).

Tillståndsmyndighet:

Länsstyrelsen i Skåne

Tillsynsmyndighet:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kristianstad kommun

Teknisk konsult:
Kontaktperson:
Telefon:

VA-Teknik & Vattenvård AB
Tekn. Dr. Peter Nilsson
0414 - 736 40

2. ÄRENDE
2.1 Allmänt
Hörröds Grusindustri AB (nedan kallat bolaget) har för avsikt att inkomma med en tillståndsansökan för fortsatt täktverksamhet inom utvidgat brytningsområde inom fastigheterna
Hörröd 10:17 och Hörröd 11:15 i Kristianstads kommun.
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2.2 Tillstånd och mängder
Bolagets nuvarande tillstånd är tidsbegränsat och upphör att gälla 2018-01-01. Bolaget ser
framför sig en fortsatt stor efterfrågan på samtliga brytprodukter vilka inkluderar sand, naturgrus och framförallt bergkross. För att kunna tillmötesgå framtida behov är det bolagets
önskan att täktverksamheten kan fortsätta även efter år 2017.
Planerad ansökan avser brytning av sand, grus och berg inklusive krossning och sortering av
utvunnet material. De mängder som den planerade ansökan avser framgår av tabell 1 nedan.
Det är bolagets bedömning att planerade verksamheter ska klassificeras med verksamhetskoderna 10:20 B, 10.50 C och 90.80 C enligt 4 kap 3, 6 §§ och 29 kap 7 § miljöprövningsförordning (SFS 2013:251), men bolaget överlåter åt myndigheten att fatta slutligt beslut i frågan.
I tabell 1 nedan framgår vilka mängder naturgrus och berg bolaget planerar att bryta under
kommande tillståndsperiod, jämfört med de mängder som anges i det befintliga tillståndet.
Kommande tillståndsperiod planeras till att omfatta 30 år. Nuvarande tillstånd är tidsbegränsat till 15 år.
Tabell 1. Planerade och befintliga tillståndsgivna mängder.
Material

Befintlig

Ton/år,

Ton/år,

Planerad

Ton/år,

Ton/år,

verksamhet,

medel

max

verksamhet,

medel

max

totalt 15 år

totalt 30 år

(ton)

(ton)

Naturgrus

471 750

31 450

42 000

972 000

32 400

40 000

Berg

318 000

21 200

18 000

1 214 000

40 500

48 000

De maximala årsmängderna behöver vara större än årsmedelvärdet för att kunna möta variationer i efterfrågan.
Utöver själva täktverksamheten avser bolaget att fortsätta ta emot och sortera externa rena
schaktmassor för återvinning. Befintligt tillstånd medger mottagning av 4 000 ton sådana
massor per år. Framtida behov förväntas inte bli större.
Föreliggande handling utgör underlag för utökat samråd med de myndigheter, organisationer
och föreningar som kan antas bli berörda av verksamheten i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808).

3. GÄLLANDE TILLSTÅND
Gällande tillståndsbeslut för Hörröds Grusindustri AB är fattat av Länsstyrelsen i Skåne län
den 15 augusti 2002 och avser:
- ”(…) tillstånd enligt 12 kap 1 § miljöbalken (MB) för täkt av berg, grus och sand
samt återvinning av rena schaktmassor på fastigheterna Hörröd 10:1, 11:15 och 11:23 i
Kristianstads kommun. Tillståndet omfattar ett uttag av högst 471 750 ton grus och sand och
318 000 ton berg dock ett max uttag på 42 000 ton/år grus och sand, respektive ett max uttag
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på 18 000 ton/år berg samt max 4 000 ton/år återvinning av rena schaktmassor. Tillståndet
begränsas att avse perioden fram till och med 31 december 2017.(…)”
Till tillståndet är kopplat sjutton (17) villkor som delvis styr hur verksamheten ska bedrivas
så att inte olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

4. PLANFÖRHÅLLANDEN
4.1 Översiktsplan
Översiktsplanen (ÖP:n) för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 12
mars 2013. Här finns kartor som anger markanvändning, riksintressen och planeringsförutsättningar för olika områden i kommunen.
4.1.1 Markanvändning
Enligt markanvändningskartan i ÖP:n ingår verksamhetsområdet i ett större område markerat som ett ”bullerfritt friluftsområde. Nya bullrande verksamheter ska undvikas i anslutning
till områdena, buller från boende och areella näringar är en naturlig del och måste förekomma.”

Hörröds Grus AB

Bild 1. Utdrag ur markanvändningskartan, ÖP 2013. Bullerfria friluftsområden är streckade i kartan.

Täktverksamhet har bedrivits i samma område sedan 1950-talet och är således inte ny. Genom att vidta åtgärder med bl.a. anläggande av bullervallar längs delar av gränsen för verksamhetsområdet bedömer bolaget att ljudnivåerna från täkten ska kunna hållas på en godtagbar nivå och inte påverka friluftslivet negativt.
4.1.2 Riksintressen
I kartan med riksintressen framgår att verksamhetsområdet ligger inom områden med riksintressen för friluftsliv respektive luftfart, se bild 2 nedan.
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När det gäller friluftslivet är det Linderödsåsens södra del, med backlandskapet kring Degeberga och Maglehem samt ädellövskogar och vattendrag som är av intresse, enligt ÖP:n. De
goda förutsättningarna för friluftsliv består här framför allt i bra förhållanden för vandring,
samt studier av intressanta natur- och kulturmiljöer.
När det gäller luftfarten ligger området inom hinderfri yta för flygplatsen i Everöd, vilket
begränsar byggnaders utformning, höjder mm inom området.

Hörröds Grus AB
Bild 2. Utdrag ur kartan med riksintressen, ÖP 2013.

4.1.3 Planeringsförutsättningar
I kartan med planeringsförutsättningar framgår att verksamhetsområdet ligger utanför men
relativt nära strandskyddat område, område med kommunal naturvårdssammanställning
samt område med kommunalt kulturmiljöprogram.
4.2 Övriga naturvärden och skyddsintressen
Det finns även ett naturvårdsprogram för Kristianstads kommun gällande åren 2016-2020.
Naturvårdsprogrammet är kommunens långsiktiga handlingsplan där mål och åtgärder för att
bevara och utveckla befintliga naturvärden läggs fast.
I direkt anslutning norr om befintligt verksamhetsområde återfinns Mamölla, som i Naturvårdsplanen beskrivs som en gammal betesmark med höga naturvärden. Delar av området
har status som nyckelbiotop samt riksintresse för naturvård och friluftsliv. Se bild 3 nedan.
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Bild 3. Befintligt verksamhetsområde (ungefärligt läge) och naturområde Mamölla

5. LOKALISERING
5.1 Områdesbeskrivning
Nuvarande öppna täktområde är ca 8 ha stort och ligger strax öster om byn Hörröd, sydväst
om Degeberga i Kristianstads kommun. Öster om täkten återfinns skogsmark och i söder en
betesmark med inslag av en mindre skogsdunge med främst bok som sedan övergår i en åker
söderut.
Inom det befintliga täktområdet finns en ca 1,5 ha stor damm som är ett resultat av tidigare
återställning. Marknivån i täkten befinner sig ca 10 m lägre än omgivande terräng. Ca 150200 m söder om täkten rinner Hörrödsån i nordostlig-ostlig riktning.
Planerat framtida brytningsområde sträcker sig direkt väster och norr om det befintliga och
utgörs av ca 7 ha hedmark med inslag av tall- och granskog, ca 3 ha åker/vall samt ca 2 ha
tallskog. Se översiktskarta i bild 4 nedan.
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Bild 4. Planerat brytnings- och verksamhetsområde.

5.2 Alternativa platser
I miljökonsekvensbeskrivningen kommer verksamheten att beskrivas utifrån dess befintliga
lokalisering (nollalternativet) och planerat utvidgat verksamhetsområde (huvudalternativet).
Nollalternativ. Nollalternativet utgörs av fortsatt befintlig verksamhet inom samma täktområde som idag. Detta alternativ innebär att verksamheten upphör efter 2017-12-31 då nuvarande täkttillstånd löper ut. Förnyat tillstånd inom samma brytningsområde är inte aktuellt
eftersom det brytbara materialet redan är utvunnet.
Huvudalternativ. Huvudalternativet innebär att planerad täktverksamhet inom utökat täktområde kommer att bedrivas väster, norr och nordost om nuvarande område. Geologiska
undersökningar har visat att här finns gott om brytbart material av hög kvalitet. Bolaget är
fastighetsägare.
Med tanke på verksamhetens karaktär är det nära nog omöjligt att finna en alternativ lokalisering som är belägen inom ett tekniskt rimligt och ekonomiskt försvarbart avstånd från nuvarande plats. Alternativ plats för fortsatt täkt med samma kvalitet på såväl grus som berg
står heller inte att finna inom närområdet för nuvarande täkt.
Trots detta avser bolaget i enlighet med miljöbalkens krav att efter bästa förmåga söka efter
minst en alternativ plats för den planerade täktverksamheten.
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6. BEFINTLIG VERKSAMHET
6.1 Allmänt
Hela det nuvarande brytningsområdet ligger inom de av bolaget ägda fastigheterna Hörröd
10:17 och 11:15, vilka genom en fastighetsomvandling ersätter de i tillståndet angivna Hörröd 10:1, 11:15 och 11:23.
Inom detta område har täktverksamhet bedrivits sedan början på 1950-talet och delar av området är återställt enligt gällande återställningsplan. Området hyser betydande mängder sand,
grus och berg som utvinns och avyttras för användning i bl.a. anläggningsändamål och för
framställning av betong, mur- och putsbruk.
I bilaga 1 bifogas den befintliga täktplanen i form av en karta som visar mer exakta gränser
för nuvarande täkt- och verksamhetsområde.
Ytan på det befintliga öppna brytningsområdet uppgår till ca 8 ha och hela verksamhetsområdet enligt gällande tillstånd till 16,5 ha.
I verksamheten förekommer arbeten som sprängning, krossning, sortering/siktning och
materialtransport.
Generellt gäller att täktverksamhet bedrivs under perioden april-december. Övriga månader
sker underhåll och service av maskiner och fordon i verkstad belägen vid infarten till och
inom verksamhetsområdet.
6.2 Brytning av sand och grus
Sand och grus återfinns i de övre markskikten som har en mäktighet om 7-10 m. Sandfraktionen är dominerande och utgör > 80 % av materialet som helhet. Sand och grus grävs fram
med hjullastare nerifrån täkten och genomgår därefter siktning och sortering för att erhålla
önskade kornstorlekar.
Det naturliga materialet är välgraderat och ger möjlighet att få fram många olika fraktioner
såsom 0-8 vilka kan användas som mursand, filtersand, markbäddssand etc. Dessutom kan
man avskilja natursten i fraktionerna 8-12, 12-24 mm.
6.3 Brytning av berg, sprängning
Brytning av berg sker idag kampanjvis 1 ggr/2-3 år genom sprängning i direkt anslutning till
föregående bergbrott. Detta medför att ansamlat vatten i det gamla brottet rinner över och
fyller igen det nya varför vatten kontinuerligt måste pumpas bort från täkten och ut i Hörrödsån.
Sedan 2007 utförs regelbundna provtagningar av vattnet i Hörrödsån uppströms och nedströms täktområdet för att övervaka eventuell påverkan från verksamheten. Hittills har ingen
sådan påverkan kunnat påvisas.

8

6.4 Krossning och sortering
Mellan sprängningstillfällena grävs bergmaterialet fram, krossas och sorteras till önskade
kornstorlekar.
Direkt efter sprängning bedrivs krossningsverksamhet ca 4 dagar/vecka under ca 2 månader.
Därefter sker krossning 2-3 dagar/vecka och sortering 2-3 dagar/vecka fram till nästa
sprängningstillfälle.
Krossmaterialet används både som bärlager typ 0-18, 0-50, 0-100 etc. samt för rena makadamfraktioner typ 12-24, 16-32, 16-64 etc.

7. FRAMTIDA VERKSAMHET
7.1 Allmänt
Nuvarande täkttillstånd är tidsbegränsat och löper ut 2017-12-31. Bolaget ser en fortsatt stor
efterfrågan på aktuella material framför sig och har således för avsikt att ansöka om förlängt
täkttillstånd. Enligt utförda geologiska undersökningar finns god tillgång på både naturgrus
och berg även inom det planerade brytningsområdet. Det är också bolagets bedömning att
nuvarande plats är väl lämpad för täktverksamhet ur miljösynpunkt.
7.2 Utvidgat brytningsområde
Planerat brytningsområde upptar en yta om ca 12 ha. I de sydvästra och nordöstra delarna av
området kommer utvinning av både naturgrus och berg att ske. I den centrala delen planeras
endast för berg. Detta centrala område ingår även i befintligt tillståndsgivet brytningsområde, (jämför täktplanen i bilaga 1).
7.3 Utvidgat verksamhetsområde
Begreppet verksamhetsområde definieras i Handledning för täkttillsyn (Miljösamverkan
Västra Götaland, 2011) som:
”Hela det område som omfattas av ett täkttillstånd, d.v.s. brytningsområde inklusive upplagsytor m.m. samt eventuella skyddszoner.”
Ytan på verksamhetsområdet har betydelse bl.a. för vilken verksamhetskod enligt Miljöprövningsförordningen som ska gälla för täktverksamheten. Bolaget bedömer att planerat
verksamhetsområde kommer att innefatta befintligt verksamhetsområde exklusive dammen i
sydväst, plus det planerade brytningsområdet med en skyddszon runt om.
Ytan på planerat verksamhetsområde omfattar ca 24 ha (se ritning i bilaga 2).
7.4 Verksamhetens omfattning
Mängderna brytbart grus inom det planerade brytningsområdet uppskattas till ca 540 000 m3
(ca 972 000 ton). Motsvarande mängder berg uppskattas till ca 506 000 m3 (ca 1 214 000
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ton). Se även tabell 1 ovan. Bolaget kommer att ansöka om att få framtida täktverksamhet
tidsbegränsad till 30 år.
Brytning av sand och grus planeras ske i likartad omfattning som idag, såväl under normala
omständigheter som under år med maximala brytmängder.
Bergtäkten å andra sidan kommer att ge en större volym material än vad nuvarande täkttillstånd medger. Detta innebär ca dubbla mängden under ett normalår och drygt det dubbla för
ett år med maximala brytmängder.
Fördelningen med större mängd berg och mindre mängd naturgrus är en följd av att man i
samhället strävar efter att använda en större andel bergråvara där så är möjligt för att på så
sätt i så stor utsträckning som möjligt bevara grusförekomsterna. Se vidare under kapitel 8.8
nedan.
7.5 Ny brytteknik
Bolaget avser att använda en ny metod för utvinning av berg inom framtida brytningsområde. En barriär på ca 20 m kommer att lämnas mellan gammalt och nytt brott, vilket förhindrar vatteninträngning från det gamla till det nya brottet. Följaktligen kommer endast
enklare underhållspumpning att krävas, vilket innebär relativt små vattenvolymer jämfört
med nuvarande förhållanden.
Denna nya brytteknik medför att dagens utpumpning av grund- och dagvatten från bergtäkt
till Hörrödsån kommer att upphöra. Ytvatten som avrinner ifrån högre belägna områden ner i
bergschaktet, samt mindre volymer inträngande grundvatten kommer under en begränsad
period efter sprängning pumpas ut antingen i före detta bergbrott inom verksamhetsområdet
eller till befintlig damm intill.

8. MILJÖPÅVERKAN
8.1 Transporter
En årlig medelproduktion i enlighet med angivna mängder i tabell 1 ovan medför ca 7
materialtransporter ut från täkten/arbetsdag i dagens verksamhet.
Antalet materialtransporter ut från täkten kommer att öka till ca 10 st./arbetsdag i framtida
verksamhet.
In- och utfart till och från området kommer precis som idag bli från väg 1610 Hörrödsvägen,
väster om täkten. Uppskattningsvis 50 % av transporterna sker med bolagets egna lastbilar.
8.2 Buller
Bulleralstrande arbeten i planerad verksamhet kommer att innefatta:
•
•

Sprängning, ca 1ggr/2-3 år.
Siktning/sortering, 2-3 dagar/vecka.
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•
•

Krossning, 2-3 dagar/vecka, men oftare under en period direkt efter sprängning.
Materialtransporter, vardagar 07.00-16.00.

Sprängningsarbete är av kortvarig natur och sker i augusti/september vartannat eller vart
tredje år. Sprängning utförs av auktoriserad entreprenör som fullt ut ansvarar för säkerhet
och påverkan på omkringliggande bebyggelse. Närboende meddelas i god tid före sprängningsarbetets påbörjande (2 veckor i förväg).
Bolaget bedömer att bullernivåerna från det dagliga arbetet i täkten med sortering och krossning inte kommer att öka jämfört med idag. Sortering och krossning planeras att ske inom
samma område som idag, i de centrala delarna av täktområdet. Om det behövs ur t.ex. bullersynpunkt kan sorterings- och krossverk flyttas inom verksamhetsområdet.
I kartan i bilaga 2 är cirklar inritade som visar avståndet från den dominerande bullerkällan,
krossverket, till omgivande bebyggelse. Inom 300 m från krossverket ligger fyra bostadsbyggnader, varav en ägs av bolagets VD och åtminstone en av de övriga nyttjas som fritidshus. Inom 500 m från krossverket återfinns norra delen av Hörröds by.
Avståndet mellan det planerade brytningsområdet och närliggande bostäder är som kortast
100-150 m i den västra delen. I norr ligger ett bostadshus ca 80 m från brytningsområdet,
vars gräns här dock inte kommer att ändras i förhållande till det befintliga tillståndet.
Alla maskiner inklusive hjullastare som gräver fram sand och grus arbetar i täktbotten. Omgivande branter är ca 10 m höga och utgör ”naturliga” bullerskydd mot bl.a. Hörröds samhälle.
Bullervallar kommer att anläggas som ytterligare skydd mot befintlig bostadsbebyggelse.
Transporterna till och från området kommer att öka från ca 14 till ca 20 transportrörelser per
dag, vilket oundvikligen medför en något ökad belastning på vägnätet.
Bolaget kommer låta en extern konsult utföra en bullerutredning för att kontrollera dels befintliga, dels beräknade bullernivåer från framtida täktverksamhet. Resultatet kommer att
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
8.3 Vibrationer och luftstötvågor
Största möjliga hänsyn till omgivningen kommer att tas i samband med sprängning av berg.
Senaste metod för sprängning kommer att användas. Forskning beträffande användning av
s.k. markfilter för att dämpa vibrationerna visar positiva resultat vilket torde resultera i en än
mer till omgivningen hänsynsfull brytningsmetodik i framtiden.
Vidare kommer s.k. intervallsprängning, där man låter flera laddningar detonera efter
varandra att utföras där så är möjligt.
Vibrationsmätningar gjordes i samband med förra ansökningstillfället för ca 15 år sedan.
Dessa visade att man låg långt under gällande riktvärden.
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Länsstyrelsen har i ett inledande samrådsmöte lyft frågan om luftstötvågor som uppstår i
samband med sprängning. En bedömning av risken för olägenheter för kringboende kopplade till luftstötvågor i den planerade verksamheten kommer att redovisas i MKB:n.
8.4 Utsläpp till vatten
Som beskrivs i kapitel 7.4 ovan kommer inga utsläpp till ytvatten att ske i den planerade
verksamheten. De prover som hittills tagits i Hörrödsån nedströms och uppströms verksamhetsområdet visar ingen påverkan från täkten.
I samband med sprängning och krossning finns risk att bl.a naturligt förekommande metaller
i berget frigörs. Detta skulle kunna visa sig genom förhöjda metallhalter i det vatten som
ansamlas i täktbotten. Regelbundna provtagningar av detta vatten kommer att utföras som en
del i bolagets egenkontroll för övervakning av verksamhetens utsläpp till och påverkan på
grundvattnet.
8.5 Grundvattennivåer
Täktverksamheten har fram till idag inte medfört någon påvisad eller misstänkt negativ påverkan på grundvattennivåerna i omgivningen.
En grävd brunn inom befintligt brytningsområde samt tre borrade grundvattenrör gör det
möjligt att följa eventuella fluktuationer i grundvattennivån. Hittillsvarande täktverksamhet
tycks inte påverka grundvattenståndet. Den naturliga variationen årstidmässigt är stabil vilket indikerar att verksamheten inte påverkar vattennivåerna vare sig i täktområdet eller utanför detsamma.
Framtida metod för utvinning av berg innebär att endast underhållspumpning kommer att
krävas. Allt vatten kommer att omhändertas inom verksamhetsområdet, vilket innebär minimal risk för framtida påverkan på grundvattennivåerna i omgivningen.
En hydrogeologisk undersökning har genomförts med utgångspunkt från hur bergbrytningen
genomförs idag, med långt större vattenvolymer som dessutom avleds utanför verksamhetsområdet. Resultatet kommer att redovisas som en bilaga till MKB:n.
8.6 Växter och djur
Till ansökan kommer att bifogas en rapport över utförda inventeringar av växt- och djurlivet
i det befintliga och planerade brytningsområdet. Entomologen Mikael Sörensson bedömer
sammanfattningsvis i rapporten att en utökning av täktområdet i sig inte kan anses utgöra ett
hot mot flora och fauna, utan snarare vara en förutsättning för skapandet av fler och mer värdefulla livsmiljöer för bl.a. en rad hotade arter.
Utvidgat brytningsområde kommer i de östra delarna att hamna inom den södra gränsen för
naturområde Mamölla, utpekat i Kristianstads kommuns naturvårdsprogram (se bild 3 ovan).
Hittills inkomna synpunkter från sakkunniga och experter bedömer dock att naturvärdena på
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sikt kommer att öka med planerad verksamhet och inte innebära något hot mot det utpekade
naturområdet.
8.7 Kulturmiljö
Till ansökan kommer också att bifogas en utredning av kulturmiljön inom området som är
föremål för framtida brytning. Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att inga fornlämningsindikationer kunde beläggas inom undersökningsytan eller dess närhet.
8.8 Hushållning med naturresurser
Det finns anledning att vara eftertänksam när det gäller användning av naturgrus som råvara
för olika ändamål. Naturgrusförekomsterna utgör våra viktigaste grundvattenreservoarer, och
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet syftar till att säkerställa en god och kvalitetsmässigt bra tillgång på grundvatten idag och i framtiden. Därför är det viktigt att samhällets användning av grus minskar för att så långt som möjligt bevara naturgruset som
grundvattenresurs.
Som exempel kan nämnas användningen av naturgrus som ballast till väg- och järnvägskonstruktioner, vilket tidigare var vanligt förekommande, men som idag nästan helt upphört eftersom det finns goda ersättningsmaterial. För andra användningsområden saknas dock fortfarande ersättningsmaterial.
SGU anser att det idag finns ersättningsmaterial för råvaror för grov betongballast. För fin
betongballast (<4 mm) är det svårare att finna ersättningsmaterial. Hit hör bl.a. produkter
som gjuterisand, putsbruk, murbruk och spackel (SGU-rapport 2015:35).
Som nämnts tidigare är efterfrågan fortsatt stor och ökande på sand och grus från Hörrödstäkten. Tänkbara förklaringar till detta är:
•
•
•

En mycket expansiv region med stort behov av insatsvaror i byggnationer, däribland
puts- och murbruk.
Ett färre antal grustäkter i regionen de senaste åren.
Att kvaliteten på bolagets grusråvaror är förhållandevis mycket hög, med låg andel
organiskt material och låg kalkhalt.

8.9 Övriga risker
Vid brytningen av sand och grus uppkommer rasbranter, uppemot 10 m djupa. Mindre partier av dessa kommer att vara i det närmaste med 80-90 graders lutning, och med kvarlämnat
ytjordlager för att underlätta för backsvalornas häckning. Dessa partier kommer att markeras
med särskilda skyltar och barriärer för att varna eventuella vandrare som rör sig i området.
Även bergtäkten kommer att utgöra en potentiell risk för människor och djur som rör sig i
området. Här kommer precis som i den befintliga bergtäkten hyllplan med max 1,5 m höjd
att anläggas i brottkanterna. Södra kanten av täkten kommer att avsläntas eftersom transport
av schaktmassor upp från brottet kommer att ske därifrån.
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Det bör dock noteras att täktområdet är ett arbetsområde och därmed inte publikt. Åtgärder
för att minska riskerna med vistelse i täkten är därmed oftast arbetsmiljörelaterade.

9. EFTERBEHANDLINGSPLAN
Bolaget har tagit fram en preliminär efterbehandlingsplan för planerad täkt. Landskapsbilden
kommer att förändras från en grusås till en depression med två mindre sjöar med lövträdsdungar och ört- och gräsdominerat fältskikt där emellan (se bilaga 3).
Totalt kommer området att omfatta ca 26 ha. Enda skillnaden mot befintlig efterbehandlingsplan är arealen vilken utökas med ca 10 ha. Utökningen av området bedöms medföra
positiva effekter för den biologiska mångfalden då refugerna för arterna blir större och därmed ökar betingelserna för arternas överlevnad. Successionen av arter kommer att gynna
såväl alfa- ,beta- som gammadiversiteten d.v.s. öka det totala antalet arter i området.
Slänterna ner mot depressionen kommer att planeras med samma material som finns i täkten.
Erosion av slänter säkerställer habitat för torrängsbundna arter och för de som kräver vegetationsfria ytor. Stora ytor med torräng kommer att finnas kvar.
Gränsen mot norr (Mörkavadsvägen) kommer att få en skyddsplantering i form av en lövträdsridå. Solexponerade stengärden kommer att anläggas framför densamma.
Sandstränderna längs ”bergtäktssjön” kommer att släntas av för att åstadkomma tillgänglighet för badande. Naturlig succession av arter kommer att ske för att skapa en naturlig och
hållbar artsammansättning. Plantering kommer således endast i undantagsfall att ske och i
huvudsak som trädridåer i områdets gränser.

10. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN INNEHÅLL
En fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram i enlighet med de
krav som ställs i miljöbalken. Utifrån vad som framkom under det inledande samrådet med
Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten fokus i MKB:n att läggas vid följande miljöaspekter:
-

Lokaliseringsfrågan.
Omgivningsbuller.
Hydrogeologi.
Miljömålet Grundvatten av god kvalitet i förhållande till naturgrus som samhällsviktig industriråvara.

Ansökan kommer också att innehålla en behovsutredning för att visa på regionens behov av
naturgrus som råvara i bl.a. betongtillverkning. Hänvisning kommer bl.a. att ske till SGUrapport 2015:35 Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus.
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