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Icke-teknisk sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning är del av ansökan om nytt tillstånd för
återupptagen verksamhet för berg- och grustäkt på fastighet TOM 4:11 i
Fjärås, Kungsbacka kommun.
Ansökan avser en 6 hektar stor täkt av naturgrus och berg med ett uttag på
10 000 ton naturgrus och 50 000 ton berg årligen där bergmaterialet skall
krossas och sorteras.
Valet av plats för täkt har föregåtts av en analys av alternativa lokaliseringar
där emfas har lagts på att väga lokala och regionala intressen. En täkt innebär
alltid lokala miljöbesvär för de närboende vilkas intressen ofta står i motsats
till de regionala intressena. En nyetablering kommer att generera större
miljöpåverkan än en utökning av redan existerande täkt. Det väsentliga vid en
bedömning av kostnader och nyttor med en täkt är att noggrant och
empatiskt väga dessa intressen mot varandra.
Nollalternativet för verksamheten innebär att nytt tillstånd inte erhålls och
täktverksamheten förblir avslutad och kommer anses som efterbehandlad i
enlighet med tidigare tillstånd. Nollalternativet innebär också att utsläppen till
luft blir större då efterfrågan på ballast kommer att mötas med transporter
som troligtvis kommer att fraktas en längre sträcka.
Den planerade verksamheten medför miljökonsekvenser som utsläpp till luft,
buller, vibrationer, påverkan av grundvatten, landskapsbild, naturmiljön,
rekreation och friluftsliv, resurshushållning och avfallshantering.
Miljökonsekvenser för verksamheten har beskrivits, bedömts och jämförts
med nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen. Därtill har förslag till
skyddsåtgärder och kontroll för verksamheten föreslagits.
Påverkan på grundvattnet föreslås att minimeras med en lägsta brytningsnivå
tre meter över grundvattennivån och rutiner för kemikaliehantering.
Störningar av sprängningar är kortvariga och sprängning skall utformas för
att minimera denna störning. Vibrationer från transporter kommer att
minimeras med ett nytt bärlager på tillfartsväg. Buller och damning från
transporter skall åtgärdas med en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i
timmen.
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Påverkan på natur- och kulturmiljön skall hållas på en så låg nivå som möjligt
för att inte påverka den arkeologiska kontexten i landskapet.
Fjärås Sand & Makadam har valt det mest lämpliga området med hänsyn till
maximeringen av samhällets nytta och genom att noggrant utvärdera och ta
hänsyn till de samråd som hållits för att minimera den negativa påverkan som
en täkt innebär. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att verksamheten
kommer att kunna uppfylla de allmänna hänsynsreglerna väl.
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1. Administrativa uppgifter
1.1. Sökande
Verksamhetsutövare:

AB Fjärås Sand & Makadam

Organisationsnummer:

556139-9816

Postadress:

Tomvägen 125
439 74 Fjärås

Faktureringsadress:

Tomvägen 125
439 74 Fjärås

Konsult:

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB

1.2. Kontaktpersoner
Mille Örnmark, Projektansvarig, Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB
Tel: 031-303 49 01
e-post: mille.oernmark@ijohansson.se
Anton Lindgren, Projektledare, Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB
Tel: 031-303 49 33
e-post: anton.lindegren@ijohansson.se
Bernhard Nowicki, Handläggare, Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB
Tel: 031-303 49 23
e-post: bernhard.nowicki@ijohansson.se
Björn Synneby, Handläggare, Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB
Tel: 031-85 66 44
e-post: bjorn.synneby@ijohansson.se

1.3. Anläggning
Fastighetsbeteckning

Tom 4:11

Kommun:

Kungsbacka

Län:

Halland
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2. Inledning
2.1. Presentation av sökanden
Fjärås Sand & Makadam är ett lokalt familjeföretag med erfarenhet av
täktverksamhet sedan 1961. Materialet från bolagets andra täkt på Horred 1:2
nyttjas till olika ändamål beroende på kvalitet och materialslag.
Användningsområdena täcker betong, dräneringar, murning, gjutning,
golfbanor och gräsdressing. Täkten på TOM 4:11 kommer innefatta samma
upptagsområden som bolagets andra täkt, vilken inte kan klara av att
leverera efter behov.
2.2. Bakgrund och syfte
Täktverksamhet har sedan lång tid bedrivits på platsen. Det befintliga
tillståndet för verksamheten löpte ut 2018-12-31 och fastigheten har sedan
dess endast fungerat som mellanlagring för utlastning i verksamheten.
Det tidigare tillståndet omfattade ett totalt uttag motsvarande 60 000 ton
grus och ett årligt uttag av 10 000 ton, samt återvinning av 3 000 ton rena
massor och 5 000 ton bergkross.
Eftersom det idag inte finns ersättningsmaterial för naturgrus kommer detta
endast brytas för ändamål som berg inte kan ersätta. I annat fall kommer
brutet berg användas. Av detta skäl kommer AB Fjärås Sand & Makadam
ansöka om nytt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken inom befintlig fastighet.
2.3. Vad ansökan avser
Den planerade verksamheten ansöker om att:
•

•
•
•

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå

bryta totalt 1 000 000 ton berg, med ett årligt uttag av 50
000 ton material vid normal produktion, och med ett
maximalt årligt uttag av 100 000 ton.
bryta totalt 100 000 ton grus, med ett årligt uttag av
10 000 ton.
utföra krossning och sortering av material.
bedriva ovanstående verksamhet under 20 år.
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3. Prövning enligt miljöbalken
3.1. Prövningsprocessen
Täktverksamhet är en tillståndspliktig verksamhet som regleras enligt 9 kap
miljöbalken. Ansökningshandlingarna innehållande teknisk beskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning kommer att lämnas in till
miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Hallands län. MPD
remitterar handlingarna till berörda myndigheter som får yttra sig i frågan om
eventuella kompletteringar. Därefter kungörs handlingarna och samtliga
berörda får tillfälle att yttra sig över ansökt verksamhet. Därefter fattar MPD
ett beslut avseende tillstånd för den ansökta verksamheten.
3.2. Samråd
Som del av prövningsprocessen ska den som avser bedriva tillståndspliktig
verksamhet enligt 6 kap 6 § miljöbalken samråda med länsstyrelsen och
tillsynsmyndigheten om huruvida verksamheten medför betydande
miljöpåverkan. Enligt 6 § 2 b) miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska
en täkt för annat än husbehov som omfattar mer än 25 hektar eller har en
produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår alltid antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Eftersom den planerade verksamheten omfattas av
denna paragraf (6§ 2b Miljöbedömningsförordningen) har inget separat
undersökningssamråd genomförts. För verksamheter som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan ska statliga myndigheter, kommuner, allmänhet
och andra organisationer som kan antas beröras ingå i samrådskretsen. Före
samrådet ska verksamhetsutövaren ge ut ett samrådsunderlag med uppgifter
om lokalisering, omfattning och utformning, beskrivning av den
miljöpåverkan verksamheten bedöms innebära, samt vad den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen bedöms komma att innehålla.
Nedan sammanfattas samrådsförfarandet kort. En fullständig
samrådsredogörelse återfinns under bilaga 3 till ansökan.
Information om planerad verksamhet skickades ut till Länsstyrelsen i Hallands
län (som är beslutsfattande myndighet) och Kungsbacka kommun
(tillsynsmyndighet för täktverksamheten). Inledande samrådsmöte hölls på
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plats i täkten 2019-04-11. Informationsunderlag och minnesanteckningar från
mötet återfinns i bilaga 1.1, respektive 1.2 till samrådsredogörelsen.
Därefter skickades samrådsinformation ut till närboende inom 800 m från
täkten, samt till boende inom ett större område nordväst om täkten där ett
större antal fastigheter ansågs ingå in närområdet. 18 stycken närboende
inkom med ett skriftligt svar på samrådsunderlaget. Informationsmaterialet,
förteckning och karta över samrådskretsen framgår av bilaga 2.1 till
samrådsredogörelsen.
Samtliga synpunkter och inkomna yttranden från närboende framgår av
bilagorna 2.2 till samrådsredogörelsen.
Samrådsprocessen gick sedan vidare med de samrådsmöten med
organisationer och myndigheter enligt lista som skrevs på mötet med
Länstyrelsen i Halland och Kungsbacka kommun. Två organisationer inkom
med ett skriftligt svar på samrådsunderlaget. Informationsmaterialet,
förteckning över samrådskretsen framgår av bilaga 3.1 och 3.2 till
samrådsredogörelsen.
Samrådsförfarandet gick så vidare med ett samråd med inbjudna företag i
närområdet varvid inga företag kom med synpunkter. Informationsmaterialet,
förteckning över samrådskretsen framgår av bilaga 3.1 och 3.2 till
samrådsredogörelsen.
3.3. Miljökonsekvensbeskrivning
3.3.1. Syfte
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att identifiera och beskriva de direkta
och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra på
människor, djur, växter, mark, vatten, klimat, landskapsbild, natur och
kulturmiljö samt hushållningen av material, råvaror och energi. Detta för att
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och
på miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver påverkan under verksamhetstiden,
samt efter avveckling av täkten. Eftersom möjligheterna för en lång framtida
drift är goda och bolagets ambition är att fortsätta verksamhetsdriften även
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efter ansökt tillståndstid ligger tyngdpunkt främst på konsekvenser under
ansökt verksamhetstid. Samtliga konsekvenser i
miljökonsekvensbeskrivningen är beskrivna utifrån verksamhetens maximala
årsproduktion.
3.3.2. Omfattning och Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen avser beskriva planerad verksamhet inom
fastigheten Tom 4:11, Kungsbacka kommun, i enlighet med vad som
redogjorts i ansökan och tillhörande handlingar.
Miljökonsekvensbeskrivningen är en bedömning av de miljökonsekvenser
som den planerade verksamheten medför. Avgränsningen av MKB:n innebär
en fokusering på väsentliga frågor och aspekter som ska
konsekvensbedömas. De aspekter som beskrivs och bedöms i denna MKB är
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetens påverkan på närliggande bebyggelse och
markanvändning.
Verksamhetens påverkan på riksintresseområde, naturmiljö,
kulturmiljö, samt friluftsliv och rekreation.
Verksamhetens påverkan på hydrologi och hydrogeologi.
Behovet av det producerade materialet och resursförbrukning.
Konsekvenser för landskapsbild, buller, vibrationer och
transportpåverkan.
Kemikalier och avfall.
Utsläpp till luft.
Risk och säkerhet.

Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer har bedömts för samtliga
av de ovanstående parametrarna, och sammanfattas under avsnitt 7
”Verksamhetens påverkan av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål”.
Bedömningen omfattar även efterbehandling och tiden efter avslutad drift.
Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det
område som berörs direkt av den planerade verksamheten. Den geografiska
avgränsningen för respektive aspekt kan dock variera och belyses i den
omfattning som bedömts vara nödvändig. Som utgångspunkt för den
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geografiska avgränsningen har det planerade verksamhetsområdet (se bilaga
6.1.) använts som utgångspunkt.
Frågeställningar som har nyttjats för att bestämma verksamhetens
miljöpåverkan är nedanstående:
•
•
•
•

Vilken påverkan orsakar verksamheten?
Hur långt sträcker sig påverkan?
Vilka skyddsvärda aspekter finns det i omgivningen?
Hur påtaglig är verksamhetens påverkan för de skyddsvärda
aspekterna?
3.3.3. Metod

Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning ska innefatta
nedanstående moment:
Kunskapsinsamling
Utifrån verksamhetsområde och verksamhetsbeskrivning ska en
kunskapsinsamling göras. Det innebär en insamling av befintligt material
gällande områdets förutsättningar såväl som att identifiera kunskapsluckor
och därmed behov av kompletterande utredningar och behov av beslut.
Fältbesök
Vid behov ska platsen för vilken tillstånd för en verksamhet eller åtgärd söks
besökas.
Samråd
Ett underlag som beskriver ansökan och de platsspecifika förutsättningarna
ska sammanställas. Samråd ska genomföras med berörda parter och utifrån
resultatet ska en samrådsredogörelse som bifogas till tillståndsansökan
upprättas.
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Underlagsdokument
De underlagsdokument som behövs för att kunna beskriva
miljökonsekvenserna av den sökta verksamheten ska därefter utarbetas. Det
utmynnar normalt i en teknisk beskrivning och fördjupade analyser av
miljöpåverkan på till exempel yt- och grundvatten, naturvärden, mark, luft
och buller. Centrala utredningar redovisas som bilagor till MKB:n.
MKB-dokument
Utifrån samrådsunderlag och i samrådet framförda synpunkter ska ett MKBdokument utarbetas.
3.3.4. Konsekvensernas värde
Miljökonsekvensbeskrivningens utgångspunkt är att, ur en miljösynpunkt,
redovisa verksamhetens konsekvenser utifrån ett värstafallscenario.
Bedömningen utgår från en konsekvensskala för att verksamhetens
miljöpåverkan ska kunna sättas i relation till respektive aspekts värde. En
konsekvens kan bedömas som en positiv, obetydlig, liten, måttlig, eller stor
negativ konsekvens. Konsekvensskalan beskrivs i tabell 1 nedan. Begreppen
påverkan (den förändring av miljö- och hälsoaspekter som
verksamheten medför i jämförelse med nollalternativet), konsekvens
(resultatet och graden av påverkan) och åtgärd kommer att
användas.
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Tabell 1. Konsekvensskala för miljökonsekvensbeskrivningens bedömningsvärden.

Värdekategori
Positiv konsekvens

Obetydlig konsekvens

Liten negativ konsekvens

Definition konsekvens
Verksamheten medför en
förbättring för människans
hälsa och/eller miljö som
ges vikt vid bedömning
mellan värden/aspekterna.
Verksamheten bedöms inte
medföra någon effekt,
antingen positiv eller
negativ, på värdet/aspekten.
Verksamheten bedöms
endast medföra negativ
påverkan av mindre art och
omfattning som inte
innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.

Måttlig negativ konsekvens

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av
måttlig art och omfattning
som innebär en försämring
av eller mindre skada på
värdet/aspekten.

Stor negativ konsekvens

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av större
art och omfattning som
innebär en allvarlig
försämring av
eller skada på
värdet/aspekten.
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Förklaring
Verksamheten bidrar på ett
tydligt sätt
med åtgärder i miljömålens
riktning.
Inga relevanta objekt i
området som kan påverkas
eller ingen uppenbar effekt
på relevanta objekt.
Vanligt förekommande
påverkan.
Påverkan på vanligt
förekommande värden som
tål viss påverkan.
Påverkan som accepteras
inom gällande regelverk
och rekommendationer.
Påverkan på vanligt
förekommande men
känsliga värden. Påverkan
med måttlig konsekvens kan
vara en tydlig/förhållandevis
stor konsekvens, men i
förhållande till miljönyttan
med föreslagen verksamhet
eller i förhållande till en
åtgärd som vidtas för att
mildra konsekvensen så kan
konsekvensen ändå anses
vara acceptabel/begriplig.
Påverkan på ett unikt värde.
För de fall där åtgärder kan
vidtas som mildrar
konsekvensen kan dessa i
stället komma att bedömas
som måttlig eller liten
negativ konsekvens.
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4. Verksamhetsbeskrivning
Följande kapitel är en översiktlig verksamhetsbeskrivning, en mer ingående
beskrivning av verksamheten återfinns i Teknisk beskrivning (bilaga 4, till
ansökan).
4.1. Lokalisering
Det planerade täktområdet ligger ca 6 km sydost om Fjärås och ca 2 km
öster om E6:an, söder om västra sidan av sjön Lygnern. Täktens lokalisering
framgår av figur 1 nedan.

Figur 1. Verksamhetens lokalisering.

Omgivningen kring täktområdet kännetecknas av ett omväxlande
jordbrukslandskap i väster, Fjärås bräcka i norr samt skogsmark i öster och
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söder. Inom ett avstånd av cirka 500 meter från täktområdet finns det cirka
60 bostadsfastigheter. Majoriteten av fastigheterna ligger väster eller norr om
täktområdet.
4.2. Verksamhetens omfattning
Den ansökta verksamheten planeras till cirka 6 ha varav brytområdet för berg
utgör 2,8 ha och brytområdet för grus utgör 3,2 ha. Brutet och krossat berg
uppgår årligen till ett uttag av 50 000 ton material vid normal produktion och
10 000 ton naturgrus årligen.
Verksamhetsområdet inryms på fastigheten Tom 4:11 och brytning för grus
planeras ner till 3 meter över en prognostiserad högsta grundvattennivå.
Totalt avses en brytmängd på 1 000 000 ton berg och 100 000 ton grus med
ett maximalt årligt uttag av 50 000 ton berg och 10 000 ton grus under
ansökningsperioden.
4.3. Verksamhetens uppfyllande av sakkunskapskravet
AB Fjärås Sand & Makadam har bedrivits sedan 1961 och har uteslutande
bedrivit täktverksamhet på fastigheter i Kungsbacka kommun. Bolaget
besitter stor egen kompetens gällande täktverksamhet därutöver anlitar
bolaget extern kompetens i komplicerade miljöfrågor där behovet anses
finnas.
Miljöbalkens krav på verksamhetens kunskap (2 kap. §2 MB) kan således
anses vara uppfyllda.
4.4. Verksamhetens arbetsmoment
4.4.1. Avbaning
Avbaning kommer ske i de södra delarna av täkten där berget tas fram.
Avbaningsarbetet kommer att bedrivas med bandtraktor eller grävmaskin. De
avbanade jordmassorna kommer att läggas i upplag i ytterkanterna av
täktområdet.
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4.4.2. Sprängning
Sprängning kommer att ske en till fyra gånger per år av inhyrd sprängare
som följer villkoren i ansökan.
4.4.3. Brytning
Brytning av sand- och grusmaterial kommer att ske mestadels i den sydöstra
delen av täkten.
4.4.4. Krossning och sortering
Krossning kommer att ske med en stationär kross och med en mobil kross.
Sortering kommer att ske av samtliga materialslag som hanteras i täkten med
hjullastare.
4.4.5. Utlastning och transport av material
Färdiga materialfraktioner kommer att läggas i upplag i väntan på uttransport
till kund eller för upphämtning. Transport av material ut från området
kommer att ske med lastbil. Lastbilar kommer att lastas med hjälp av
hjullastare.
4.5. Maskinpark
I tabell 2 sammanfattas den maskinpark som skall nyttjas i verksamheten.
Tabell 2 Sammanfattning av täktverksamhetens maskinpark.

Maskin

Antal

Borr

1

Hjullastare

2

Grävmaskin

1

Kross

2

Sortering

2

Elverk

1

Tvätt

1

Parkering, uppställning och tankning av fordon kommer att ske på en invallad
och hårdgjord yta. Den hårdgjorda ytan kommer att bestå av packat stenmjöl
(som är lätt att gräva upp och omhänderta vid eventuellt spill) med en
underliggande gummiduk.
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4.6. Arbetstider
Täktverksamheten är tänkt att bedrivas helgfria vardagar mellan kl. 06:30 16:30. Då kommer brytning, mottagning, krossning och sortering av material
att ske. Icke bullrande verksamhet, exempelvis underhållsarbeten, kan komma
att ske vid andra tider. Fordonstrafik till och från täkten kan förekomma fram
till kl. 18:00.
Viss avvikelse kan ske vid särskilda tillfällen, förutsatt att Naturvårdsverkets
riktlinjer efterföljs.

4.7. Bränslen och kemikalier
Exempel på kemikalier som kommer användas i verksamheten är smörj- och
motorolja, smörjfetter och spolarvätska. All förvaring sker i verkstadsbyggnad
med invallningsskydd. En container nyttjas som miljöstation inuti
verkstadsbyggnaden.
Absorberingsmedel kommer att finnas nära till hands både på platsen för
förvaring och där kemikalier och bränsle hanteras. Eventuellt omhändertaget
spill kommer att hanteras på motsvarande sätt som farligt avfall enligt nedan.
4.8. Kontors- och verkstadsbyggnad
Vid infarten till täkten finns en kontorsbyggnad och en våg. All in- och
utgående trafik passerar kontoret. Vägen blockeras efter varje arbetsdag.
Inom verksamhetsområdet finns en låsbar verkstadsbyggnad. Verktyg,
kemikalier och annan underhållsutrustning förvaras i verkstadsbyggnaden.
4.9. Efterbehandling
En efterbehandlingsplan kommer att framtas i samråd med gällande
tillsynsmyndighet för att gynna den biologiska mångfalden och kringliggande
miljö på bästa möjliga sätt. Gjord naturvärdesinventering kommer att ligga till
grund för efterbehandlingens utformning.
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Ett förslag till plan presenteras i 4.8.1. Planen kommer sedan att revideras
efter omständigheter men kommer att fastställas senast två år innan
tillståndstiden löper ut.
Kompletterande inventeringar kommer också att göras under
exploateringstiden för att ytterligare utreda de mest gynnsamma åtgärderna
att vidta.
Om delar av verksamhetsområdet kan efterbehandlas eller delvis
efterbehandlas under tillståndstiden ska detta göras i den mån som är möjlig
efter plan och i samråd med tillsynsmyndigheten.

4.9.1. Förslag till efterbehandlingsplan
Efterbehandlingsplanen bör gynna miljöer som skapats av verksamheten, och
syftet med efterbehandlingsplanen är att gynna den biologiska mångfalden.
Att som ett exempel odla tallskog på grustäktens botten skulle göra att det
blir färre arter och därmed mindre biologisk mångfald. Ofta finns täkter i
skogsmark med låga naturvärden och en efterbehandlad täkt kan således
tillföra bra förutsättningar för en högre grad av biologisk mångfald. Även
denna täkt som befinner sig mellan skogs- och odlingslandskap kommer att
bidra till den biologiska mångfalden där målbilden för efterbehandlingen är
ett öppet, kargt, torrt och näringsfattigt område med stora ytor öppen sand
och gräsmark i de delar där grustäkten har varit och hällmark med
stensamlingar med fläckvis blommande örter och gräs där bergtäkten blivit
efterbehandlad.
Många av åtgärderna är kostnadseffektiva. Det kan till exempel handla om att
gräva lite djupare för att skapa en vattensamling, schakta av ett lager med för
mycket organiskt innehåll för att gynna sandlevande arter, spränga hyllor i
branter för häckande rovfågel eller använda avbaningsmassor vars
fröinnehåll kan bidra till sådd av den önskade beväxning som är lämplig för
sandig miljö.
Huvudstrategin i arbetet att stärka de biologiska värdena är att påbörja
åtgärder redan i driftskedet när personal och maskiner är på plats. De slänter
där brytning avslutats bör behållas kala och utan insådd för att inbjuda
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sandlevande insekter. De klippbranter där brytning avslutats bör formas så att
det uppstår oregelbundenheter och klippavsatser som är lämpliga för
pilgrimsfalk och berguv. Har man tillgång till upplag av grus kan man skapa
vandringsbiotoper med hög störningsfrekvens genom att låta gräs och örter
växa på upplaget under några år för att sedan sälja gruset och låta en ny
grushög bli beväxt med örter under några år.
I den solexponerade slänten utmed den norra kanten av täkten finns goda
bestånd av gaddstekel och andra värmekrävande insekter och därför bör
denna slänt vid en efterbehandling sparas utan avbaning och påkörning av
matjord. Eftersom en stor del av det område som ansökan avser är
berggrund där krossten skall brytas kommer efterbehandlingen att innebära
att skapa utrymmen och oregelbundna ytor i branterna för rovfåglar att
häcka i. Det är lämpligt med två avsatser med ett djup mellan 0,5 – 1 meter
per 600 m2 klippvägg. Branter där vatten trycker ut från berget kan
prioriteras. Kan man utforma branten så att den blir U-formad så skapas ett
gynnsamt lokalklimat för värmekrävande arter och kan man skapa slänter
under klippbranterna så är denna miljö gynnsam för insekter och växter.
Branten behöver också göras säker för allmänheten och detta kan
åstadkommas genom att placera stenblock ovanför branten för att skapa en
tydlig gräns mellan branter och omgivande natur. Man kan också spränga
minst fem meter djupa skyddshyllor 2 - 3 meter nedanför krönet av branten.
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5. Alternativ
Alternativ till vald verksamhet har utretts. Utredningen har omfattat
alternativa lokaliseringar av täkten, utformningar, transportvägar, och behov
av materialet från täkten. En alternativsutredning för ansökt verksamhet
redogörs för nedan. En behovsutredning för ansökt verksamhet återfinns
under bilaga 5 till ansökan.
5.1. Alternativa lokaliseringar
AB Fjärås Sand & Makadam har utrett alternativa lokaliseringar med
utgångspunkt att hitta en lokalisering med motsvarande förutsättningar som
täkten i TOM. Fokus för utredningen har varit tillgång och transportavstånd.
Analysen i kap 5.1 redogör för de alternativa lokaliseringarna, jämför
relevanta värdekategorier och jämför sen fördelar och nackdelar mellan
alternativen och kommer fram till att inga möjliga alternativa lokaliseringar
bedöms som rimliga.
Den planerade verksamheten innebär två stora fördelar. Den ena är att
verksamheten kommer att möta efterfrågan på naturgrus och makadam i
Kungsbacka kommun med mindre koldioxidutsläpp jämfört med de tre
alternativa lokaliseringarna. Den andra fördelen är att den planerade
verksamheten inte är en nyexploatering vilket kommer att resultera i mindre
koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan jämfört med alla de alternativa
lokaliseringarna. Fjärås Sand & Makadam kommer att förse Kungsbacka
kommun med makadam med mindre klimatutsläpp som följd.

5.1.1. Alternativ Ulvås
Cirka 2 kilometer öster om Idala ligger ett område på en höjd strax norr om
Aborrsjön som nedan redovisas som en alternativ lokalisering. Området har
enligt SGUs kartvisare för ballast en bergkvalitet klass två. I figur 2 visas det
ungefärliga området markerat i rött. Detta område utgör cirka tre hektar och
kan nås via en skogsväg som slutar femtio meter öster om området.
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Figur 2. Alternativ Ulvås, bergkvalitetsklass. Källa: SGU:s kartvisare, ballast.

Området är tidigare obrutet vilket skulle innebära nyexploatering av täkt.
Området är benäget på en höjd med två bäckar som i söder mynnar ut i ett
område med höga naturvärden som utgörs av en våtmark angränsande
Stora Aborrsjön. Angränsande norr om lokaliseringen finns en sumpskog på
2,7 hektar och ytterligare en till sumpskog på 1,7 hektar. Inga riksintressen
finns i området. Närmaste boende befinner sig 1,5 kilometer bort. Enligt
Kungsbacka kommuns översiktsplan finns det inga planer för området.
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Figur 3. Alternativ Ulvås. Blåsträckade områden visar sumpskogar, Lilasträckade områden visar VMIområden. Källa: Länsstyrelsen i Hallands län WebGIS.

En mindre enskild timmerväg med vägbom går till lokaliseringen och den
måste troligtvis förstärkas om den blir aktuell för användning.
5.1.2. Alternativ Öaknalten
Cirka 1,5 km öster om Stråvalla ligger en alternativ lokalisering på tre hektar i
en ostligt lutande brant till Öaknalten. SGUs kartvisare för ballast visar att
området har en bergkvalitet klass två. Detta område kan nås via en skogsväg
strax norr om området.
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Figur 3. Alternativ Öaknalten, bergkvalitetsklass. Källa: SGU:s kartvisare, ballast.

Området är tidigare obrutet vilket skulle innebära nyexploatering av täkt.
Området är benäget i en ostlig brant med en 5,6 hektar stor sumpskog 200
meter söder om området och en 4,8 hektar stor sumpskog 500 meter norr
om mittpunkten på området. Norr och söder om lokaliseringen ligger
mossarna Öamosse och Arvamosse som ingår i VMI område. Norr om
området ligger en bäck som enda naturliga avrinning. Närmaste bebyggelse
ligger 800 meter österut. Enligt Varbergs översiktsplan finns inga direkta
värden eller planer för området.
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Figur 5. Alternativ Öaknalten. Blåsträckade områden visar sumpskogar, Lilasträckade områden visar
VMI-områden. Källa: Länsstyrelsen i Hallands län WebGIS.

På kartan kan man se att det går tre vägar in mot lokaliseringen och två av
dem är enskilda timmervägar belagda med vägbom. En tillfartsväg måste
därför konstrueras.

5.1.3. Alternativ Slättås
Strax 500 meter söder om täkten i Fjärås ligger en alternativ lokalisering på
tre hektar uppe på en ås mellan en kraftledning och ett vindkraftverk. SGUs
kartvisare för ballast visar att området har en bergkvalitet klass två. Detta
område kan nås via en skogsväg strax öster om området som slutar vid
vindkraftverket. Enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan finns inga planer
för området.
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Figur 4. Alternativ Slättås, bergkvalitetsklass. Källa: SGU:s kartvisare, ballast.

Området ligger inom vattenskyddsområdet Fjärås Bräcka med Grisasjön i syd
och Agnsjön i nordost. Strax söder och öster om området ligger sumpskogar.
Närmaste bebyggelse ligger 500 meter norrut i Sotardalen.
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Figur 7. Alternativ Slättås. Blåsträckade områden visar sumpskogar, Lilasträckade områden visar VMIområden. Källa: Länsstyrelsen i Hallands län WebGIS.

En vägbomsförsedd väg leder till vindkraftverket strax nordost om
lokaliseringen. Vägen måste troligtvis förstärkas vid användning.
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5.1.4. Sammanställning alternativa lokaliseringar
Tabell 2. Sammanställning av alternativa lokaliseringar

Kategori

Tom (befintlig täkt)

Slättås

Öaknalten Ulvås

Bergkvalitet
1/2
2
2
2
Kommentar: Områdena bedöms vara likvärdiga avseende bergkvalitet. Den analys som AB Fjärås
Sand & Makadam gjort av berget vid den befintliga täkten indikerar att kvalitén kan vara högre än
vad som visas i SGUs kartvisare. Dock har inga geotekniska undersökningar gjorts för varken Slättås,
Öaknalten eller Ulvås. Bedömningarna, som gjorts av SGU, är endast översiktliga.

Uttagsmöjligheter, 2,8 ha
>3 ha
>3 ha
>3 ha
bergmaterial
Kommentar: Områdena bedöms relativt likställda vad gäller uttagsmöjligheter, och bör kunna ge
likvärdiga brytvolymer.
Markanvändning
Delvis befintlig täkt,
Obruten mark
Obruten
Obruten mark
delvis obruten mark
mark
Kommentar: En väsentlig skillnad mellan Tom och övriga lokaliseringar är att Tom-området innebär
utökning av en befintlig täkt, medan övriga områden kräver nyetablering och i anspråkstagande av
obruten mark. En nyetablering innebär nya ingrepp i naturen och leder till en början till mer
störningar innan verksamheten arbetats ner i terrängen.

Avstånd till
Cirka 350 meter
Cirka 500 meter
Cirka 800
Cirka 1500
närboende
meter
meter
Kommentar: Avståndet till närboende är som kortast vid Tom-området. Här är dock områdena
söder och österut redan avskärmade tack vare den brytning som redan gjorts i täkten. För de
övriga områdena är avstånden till närboende längre, för Öaknalten och Ulvås väsentligt så. En
etablering i något av dessa områden innebär dock att arbetet börjar vid en högre höjd, vilket till en
början kan orsaka större spridning av buller. De långa avstånden till närboende innebär att värden
för vibrationer och luftstötar normalt sätt blir lägre.
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Möjlighet till
transport- och
tillfartsväg

Råsträngsvägen till
väg 916 vidare mot
E6/E20

Behöver ny
tillfartsväg

Behöver ny
tillfartsväg

Behöver ny
tillfartsväg

Kommentar: I Tom bedöms de befintliga transportvägarna kunna fortsätta användas. För detta
alternativ har AB Fjärås Sand & Makadam åtagit sig att förstärka Råsträngsvägen för den ökade
trafikbelastningen. För övriga områden behöver åtminstone nya tillfartsvägar anläggas.
Transportvägarna för Tom och Slättås bedöms som relativt likvärdiga. Transportsträckan från Tom
och Slättås till E6/E20 är betydligt kortare än för Öaknalten och Ulvås, ca 5 km jämfört med 15 och
14 km. Utmed tillfartsvägarna till de alternativa lokaliseringarna finns inga fastigheter men det finns
ett vindkraftverk nära Slättås.

Transportavstånd
Cirka 17 respektive
Cirka 19 respektive
Cirka 30
Cirka 35
till centrala
44 km
46 km
respektive 27 respektive 41
Kungsbacka,
km
km
Varberg
Kommentar: Avståndet till Kungsbacka, vilket är det området där AB Fjärås Sand & Makadam har
flest kunder, är kortats från Tom. Till Varberg är avståndet något längre än för Öaknalten och Ulvås.
Avstånden från Slättås är likvärdiga de från Tom.
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Naturmiljö

Sumpskog på 17,9 ha
cirka 600 meter norr
om områdets
mittpunkt.
Storemosse med
låga naturvärden
norr om området,
ingår i Lst VMI.

Sumpskog på 1,7 ha
cirka 150 m sydost
om områdets
mittpunkt.
Sumpskog på 1,7 ha
cirka 400 meter
söder om områdets
mittpunkt.
Sumpskog på 1,1 ha
cirka 200 meter
nordost om
områdets mittpunkt.

Sumpskog
på 5,6 ha
cirka 200
meter sydöst
om
områdets
mittpunkt.
Sumpskog
på 4,8 ha
cirka 500
meter norr
om
områdets
mittpunkt.

Sumpskog på
2,7 ha
angränsande i
norr.
Sumpskog på
1,7 ha cirka
300 meter från
områdets
mittpunkt.
Cirka 400
meter sydväst
om områdets
mittpunkt
finns Lilla och
Mellersta
Abborsjön
med högt
naturvärde.
Området ingår
i Lst VMI.

Arvamosse
och
Öamosse
norr
respektive
öster om
området
med vissa
naturvärden,
ingår i Lst
VMI.
Kommentar: Fortsatt etablering i Tom skulle innebära att ett naturområde som delvis redan är
påverkat av täktverksamhet tas i anspråk. Etablering vid övriga områden skulle betyda att tidigare
icke exploaterade områden tas i anspråk.
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Kulturmiljö

Två fornlämningar
Inga registrerade
Fornlämning Två
finns strax utanför
fornlämningar i
av typen
fornlämningar
området.
området.
röse cirka
av typen
Fornlämningarna är
400 meter
stensättning
två olika stenrösen.
sydväst om
finns cirka 600
Till öster om
områdets
meter
området finns även
mittpunkt.
nordväst om
grottbildningen
områdets
Tjuvastugan.
mittpunkt.
Kommentar: Med undantag för Tom och Slättås råder ingen större skillnad mellan områdena
avseende kulturmiljö.
Ytvatten
Området ligger inom Området ligger inom Norr om
Nordväst och
vattenskyddsområdet vattenskyddsområdet området
öster om
Fjärås Bräcka. Öster
Fjärås Bräcka.
rinner en
området
om området ligger
Nordöst om området bäck i
rinner två
Agnsjön, och söder
ligger Agnsjön, och
nordostlig
bäckar i
om området ligger
sydost om området
riktning. I
sydvästgående
Gisasjö och Gåsasjö. ligger Gisasjö och
övrigt inget
riktning. Den
Gåsasjö.
ytvatten i
nordvästra
närområdet. bäcken rinner
ner till Lilla
Abborsjön,
vidare till
Mellersta och
sedan Stora
Abborsjön.

Kommentar: Alternativen bedöms vara relativt likvärdiga avseende ytvatten.

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå

031-42 75 65
info@ijohansson.se

Fiskhamnsgatan 10
414 58 Göteborg, Sverige
www.ijohansson.se

33

Riksintressen

Området ligger inom
Fjärås Bräckas
riksintresse för
kulturmiljövård.

Cirka 500 meter
nordväst om
området ligger Fjärås
Bräckas riksintresse
för kulturmiljövård.

Cirka 1800
Inga
meter väster riksintressen
om
finns runt
områdets
området.
mittpunkt
ligger
riksintresset
för rörligt
friluftsliv Kustområdet.
Kommentar: Tre av fyra områden har direkt eller indirekta riksintressen att ta i beaktning.
5.1.5. Jämförelse mellan alternativen
Alternativens lämplighet som planerad verksamhet analyseras i en jämförelse
mellan värdekategorierna i 5.1.4. ovan.
Jämförelsen redovisas med följande princip.
+ = fördelaktigt alternativ
0 = neutralt alternativ
- = mindre fördelaktigt alternativ
Tabell 3. Jämförelse mellan alternativen

Alternativ

Bergkvalitet
Markanvändning
Avstånd närboende
Möjlighet till tillfart
Transportavstånd
Naturmiljö
Kulturmiljö
Ytvatten
Riksintressen
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+
+
+
+
0
+
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0
+
+
+
-
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0
+
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Om man sammanväger värdekategorierna för de olika
lokaliseringsalternativen i tabellen ovan ser man att Tom är det lämpligaste
alternativet då det har mest träffar på värdet fördelaktigt alternativ och minst
träffar på värdet mindre fördelaktigt alternativ.
5.2. Alternativa material för naturgrus
Naturgrus är en ändlig resurs som inte bör nyttjas om möjliga
ersättningsmaterial finns tillgängligt. Huruvida ett naturgrusmaterial är
ersättningsbart är främst beroende av tekniska egenskaper
(ersättningsmaterialet måste uppfylla en teknisk prestanda motsvarande
naturgrusets), men det är också en fråga om det är ekonomiskt och
miljömässigt försvarbart. Ekonomiska parametrar omfattar bland annat
kostnader för transport (ett bergmaterial med motsvarande egenskaper kan
behöva transporteras från en täkt belägen betydligt längre bort från
avsättningsområdet) och ökad processering (fler krossteg, vindsiktning, etc).
Miljöaspekterna rör främst bränsleförbrukning, både för framtagning av
materialet och för ökad transportsträcka. För ett krossat bergmaterial till
kvalificerade ändamål är åtgången av bränsle genomsnittligen 3 - 4 gånger
högre än för ett naturgrusmaterial.
Utöver frågan om det är tekniskt möjligt att ersätta naturgrusmaterialet är det
av vikt att brytning heller inte sker ur en materialfyndighet där negativ
påverkan av nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning kan uppstå. Det
är även av vikt att inte värdefull natur eller kulturmiljö skadas.
Det finns ett flertal naturgrustäkter där det dels är svårt att ersätta materialet
och där ingen negativ påverkan av varken vattenförsörjning, kultur- eller
naturmiljö sker. Att utvinna kvarvarande mängd grus och sandmaterial från
dessa täkter bör därmed ses som god hushållning av naturresurser.
5.3. Alternativa utformningar av befintlig verksamhet
Alternativa utformningar av verksamheten omfattar andra areella
utformningar samt andra vinklar av brytning av berg än valt alternativ. Båda
dessa alternativ innebär en ökad påverkan på omgivningen, särskilt buller
samt på andra allmänna och enskilda intressen. Båda alternativen har därför
valts bort.
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5.4. Alternativa transportvägar
Ut från täktområdet finns tre möjliga vägalternativ, samtliga framgår av figur
8-10, nedan. De tre vägalternativen enligt figur 8-10 har utretts utifrån
anslutningsmöjligheter till allmän väg och utifrån alstrad mängd trafikbuller till
bostadshusen längs med vägarna. Alternativ 2 och 3 ansluter båda till väg
926 (Tostaredsvägen) och alternativ 1 ansluter till väg 916 (Gällingevägen).
Både väg 916 och väg 926 är av bärighetsklass BK 1. Bolagets egna
transporter relaterade till täktverksamheten är idag begränsade till att nyttja
alternativ 1. Det mest fördelaktiga alternativet är att bibehålla transporterna
längs Råsträngsvägen ut till väg 916, vilket AB Fjärås Sand & Makadam
framfört i sin ansökan.
5.4.1. Alternativ 1
Denna rutt leder från verksamhetsområdet via Råsträngsvägen ut till
Gällingevägen (Figur 8).
Bolaget avser att fortsätta använda den nuvarande transportvägen,
Råsträngsvägen, ut till väg 916 (Gällingevägen) för vidare transport till E6/E20,
då detta är det mest fördelaktiga alternativet. Vägsträckan är rak, plan och
cirka 1200 meter från täktområdet till väg 916. Vägsträckan är dessutom den
kortaste av de möjliga alternativen för att nå ut till E6/E20 vilket är
fördelaktigt ur miljösynpunkt p.g.a. lägre bränsleförbrukning. Utmed sträckan
finns det två fastigheter inom 50 meter från vägens mitt. På Gällingevägen
färdas totalt 2760 fordon per dag varav 210 är tunga fordon enligt
Trafikverket (år 2017).
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Figur 8. Karta vägruttsalternativ Råsträngsvägen.

5.4.2. Alternativ 2
Det andra alternativet är verksamhetsområdet via Limmanäsvägen ut till
Tostaredsvägen (Figur 9). Längs Limmanäsvägen finns det tio fastigheter som
ligger inom 50 meter från vägen. Vägen är i liknande skick som alternativ 1
och är relativt platt men avslutas i en backe innan den mynnar ut i väg 926
(Tostaredsvägen). För vidare anslutning till E6:an svängs här vänster vilket
kommer att leda till att transporterna kommer att färdas genom ett
naturreservat (grönt streckat område i figur 9).
Det är ca 1 700 meter från täkt till anslutningen till Tostaredsvägen och här
går det enligt Trafikverket (år 2017) dagligen totalt 1 000 fordon varav cirka 70
är tunga. Jämfört med alternativ 1 innebär detta alternativ även 200m längre
körsträcka för att nå ut till E6/E20.
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Figur 9. Karta vägruttsalternativ Limmanäsvägen.

5.4.3. Alternativ 3
Det finns ytterligare en möjlighet som Bolaget utreder. Det är för transport ut
till Skärsjövägen direkt från verksamhetsområdet (Figur 10).
Bolaget gör då en egen väg på fastigheten som mynnar ut till Skärsjövägen.
Från Skärsjövägen kör man sedan in på Tostaredsvägen vilket motsvarar en
sträcka på sammanlagt cirka 1150m från täktverksamheten. Tostaredsvägen
leder senare ut till E6/E20 och sammanlagt kommer denna resväg motsvara
en förlängd sträcka på cirka 550m från täkten till E6/20 jämfört med alternativ
1.
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Figur 10. Karta vägruttsalternativ Skärsjövägen.

5.5. Nollalternativet
Syftet med redovisningen av ett nollalternativ är att kunna bedöma vilken
påverkan den planerade verksamheten bidrar med, jämfört med att
verksamheten inte blir av.
Nollalternativet för ansökt verksamhet innebär att tillstånd till fortsatt
verksamhet inte meddelas, vilket i sin tur innebär att täkten förblir i sitt
nuvarande skick och att tomten kommer fortsätta att brukas som
omlastningsområde.
Kunder till bolaget behöver vid nollalternativet erhålla material från andra
täkter som i sin tur kan ge påverkan på miljön i form av längre
transportsträckor. Det skulle också innebära att möjligheten till det höga
naturvärde som finns i en väl planerad efterbehandlingsplan går förlorad.
En mer ingående bedömning av miljökonsekvenserna vid det ansökta
huvudalternativet, samt vid nollalternativet, redovisas i kapitel 8.
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6. Förutsättningar för ansökt verksamhet
6.1. Geologi och materialkvalitet
Inom område för verksamheten återfinns formationen Fjärås Bräcka, en
mäktig israndbildning härstammande från den senaste istiden. Fjärås Bräcka
har en heterogen sammansättning av sorterade skikt av sand och grus med
stora inslag av sand. Det förekommer även morän samt linser av lera och silt.
Övrig geologi i verksamhetens omnejd består av glacial lera, sandig morän
och berg i dagen.
Jorddjupen i området är mycket varierande med ett stort jorddjup på över 50
meter i israndbildningen och relativt stora jordlager i den västra dalgången.
Söderut, där berg i dagen dominerar, är jordlagren tunna. Inom
verksamhetsområdet uppskattas jorddjupet vara 10 - 20 meter enligt SGU:s
jorddjupskarta. Detta motsvarar huvudsakligen de platsspecifika
undersökningar som gjorts.
6.2. Bergmaterialets kvalitet
Vägverket kategoriserar i ATB Väg 2005 (VV Publ 2005:112) bergmaterial för
användning till vägändamål i tre bergtyper. Typerna baseras på materialets
kullkvarnsvärde, vilket är ett mått på materialets nötningsresistens. En hög
nötningsresistens motsvaras av ett lågt kullkvarnsvärde, vilket där med är
bättre än ett högt kullkvarnsvärde.
Enligt ATB Väg 2005 (VV Publ 2005:112) klassificeras bergtyperna enligt
följande:
-

Bergtyp 1, kullkvarnsvärde ≤18.
Bergtyp 2, kullkvarnsvärde >18 och ≤30.
Bergtyp 3, kullkvarnsvärde >30.

För att bedöma bergmaterialets kvalitet i det ansöka täktområdet har AB
Fjärås Sand & Makadam låtit genomföra provtagningar av det berörda
bergmaterialet. Provtagningarna visar ett högsta kullkvarnsvärde på 15,5,
vilket kvalificerar bergmaterialet som bergtyp 1.
Baserat på provtagningsresultaten menar AB Fjärås Sand & Makadam att
bergarten inom ansökt område är väl lämpat för användning inom de flesta
vägändamål.
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6.3. Bergmaterialets strålning
Byggnadsmaterial som innehåller bergmaterial avger gammastrålning från de
naturligt förekommande radioaktiva ämnena som finns i berggrunden. På
grund av detta finns gränsvärden för hur mycket gammastrålning en ny
bostad får avge, samt vilken radonhalt som får förekomma i inomhusluften.
Gränsvärdena regleras i Boverkets byggregler. Utöver detta finns bland annat
EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) som har givit upphov till den nya
strålskyddslag (2018:369) som trädde i kraft i Sverige den 1 juni 2018,
tillsammans med strålskyddsförordningen (2018:506) och tillhörande
föreskrifter.
I strålskyddsförordningen (2018:506), 3 kap. 7§, står det skrivet att
referensnivån för extern exponering för gammastrålning från
byggnadsmaterial är 1 millisievert (1 mSv) årlig effektiv dos till personer som
vistas i byggnaden. 1 mSv/år motsvarar aktivitetsindex 1, vilket är ett index
som används för att uppskatta strålning från byggmaterial.
Vid användning av bergmaterial till byggnadsmaterial, så som betong vid
ersättning av naturgrus, blir aktivitetsindex för det färdiga materialet summan
av delarna. För att det färdiga materialet ska få ett aktivitetsindex under 1 är
det således viktigt att även det ingående bergmaterialet har ett aktivitetsindex
under 1. Baserat på SGU:s mätningar av bergmaterial, främst olika typer av
granitoider och syenitoider som används för betongframställning, framgår att
ca 30% av mätningarna har ett aktivitetsindex över 1 (Sveriges Geologiska
Undersökning, 2015). Det är således inte självklart att ett bergmaterial lämpas
för användning till byggnadsmaterial enligt den nya lagen. För att kunna
använda bergmaterial som ersättning för naturgrus, vilket ofta har ett relativt
lågt aktivitetsindex, är behovet därför extra stort för bergtäkter med
bergmaterial där aktivitetsindex understiger 1.
AB Fjärås Sand & Makadam har inför aktuell ansökan låtit genomföra
punktmätningar av gammastrålningen i det aktuella bergmaterialet.
Mätningarna visar att bergmaterialet har ett aktivitetsindex mellan 0,13 - 0,26.
Detta är ett mycket lågt aktivitetsindex, vilket tyder på att bergmaterialet
lämpar sig mycket väl för att användas till byggnadsmaterial. Analysen kan
kompletteras med de närmaste mätningarna som SGU presenterar i sin
kartvisare för ballast. Mätningarna visar ett aktivitetsindex för bergmaterialet
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mellan 0,62 - 0,76. Sannolikt är aktivitetsindex för bergmaterialet i det
ansökta området därmed någonstans mellan 0,13 - 0,76. Mätningarna visar
vidare att risken för problem med radon i krossprodukterna kan uteslutas.
AB Fjärås Sand & Makadam menar sammanfattningsvis att det aktuella
bergmaterialet, baserat på en interpolation av de egna uppmätta värdena
och SGU:s värden, sannolikt är väl lämpat för användning i byggnadsmaterial
och som ersättningsmaterial för naturgrus.

6.4. Hydrogeologi
Israndsavlagringen Fjärås Bräcka skapar en topografisk vattendelare i
området, vilken utgör gränsen mellan två delavrinningsområden. Hela
verksamhetsområdet återfinns dock på den västra sidan av gränsen, inom
delavrinningsområde Ovan (SE637100 - 128108) enligt SMHI:s kartering.
Närmsta dikningsföretaget ligger väster om verksamheten, Tom df nr 1 och 2
1949.
Den lokala höjd där bergtäkten planeras, avvattnas av ett antal mindre
vattendrag och i den västra dalgången rinner ett större vattendrag
identifierat i länsstyrelsernas digitala databas för vatten, VISS, som Torpaån.
Agnsjön avvattnas i öster mot Lygnern via ett mindre vattendrag.
Grundvattenmagasinet Fjärås Bräcka (SE637380 - 128349) sträcker sig i
israndbildningen från nordväst till sydöst och in i verksamhetsområdet. Åsen
dämmer upp sjön Lygnern. Magasinet är av typen porakvifer i sand- och
grusförekomst, vilken huvudsakligen inte överlagras av något annat magasin,
men som uppvisar inslag av ler-och siltlinser. Det sekundära
tillrinningsområdet för grundvattenmagasinet sträcker sig en bit utanför
gränsen för magasinet och dess primära tillrinningsområde, söder om
täktområdet. Magasinet bedöms enligt SGU ha goda uttagsmöjligheter om 5
- 25 l/s. Fjärås Bräcka omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten och
bedöms enligt rådande förvaltningscykel ha både god kemisk och god
kvalitativ status.
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Enligt vattenförsörjningsplan för Kungsbacka kommun finns indikationer på
att det i den södra delen av grundvattenmagasinet kan finnas en separat
grundvattenförekomst som inte står i hydraulisk kontakt med det övriga
magasinet. Utredning för att undersöka detta har inte genomförts och i den
hydrogeologiska utredning som utförts har antagits att det är ett
sammanhängande magasin.
6.5. Naturmiljö
Inför täktansökan lät AB Fjärås Sand & Makadam genomföra en
naturvärdesinventering, vilken genomfördes under två tillfällen den 15 maj
samt 9 juli 2020. Den största delen av täktområdet be står av skog av olika
slag. Stora delar av skogsmarken består av produktionsskog, men delar är
äldre, cirka 80 - 100 årig talldominerad skog, ofta med stort lövinslag. Även
fuktig lövdominerad lövskog förekommer. Vid fältbesöket identifierades fyra
naturvärdesobjekt av klass 3 och 4, det vill säga av högt respektive visst
naturvärde. Ett fåtal skyddade arter av fåglar observerades, däribland
spillkråka och gröngöling.
Vid fältbesöken identifierades inga skyddade arter i det befintliga
täktområdet. AB Fjärås Sand & Makadam uppmärksammar dock att bland
annat flera fågelarter sannolikt kan häcka i området, så som backsvalor,
mindre strandpipare och trädlärka. För att ta hänsyn till dessa arter åtar sig
AB Fjärås Sand & Makadam att göra följande.
6.5.1. Backsvalor
För att gynna eventuella backsvalor i området under tiden som täkten är aktiv
ämnar AB Fjärås Sand & Makadam att rutinmässigt avsätta en vägg med
brant skärning, företrädelsevis i sydvänd riktning, till fåglarnas häckning.
Dessa väggar bör väljas så att de inte raseras av markvibrationer från täktens
maskiner.
6.5.2. Mindre strandpipare
I den mån som tillåts planerar AB Fjärås Sand & Makadam att avsätta sandeller grusomgivna vattensamlingar inom täkten där fåglarna kan häcka. Här
kan med fördel även några stenblock placeras för att skydda fåglarna.
Åtgärderna kan också med fördel vara en del av efterbehandlingen av täkten.
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6.5.3. Trädlärka
För att gynna trädlärkan kan AB Fjärås Sand & Makadam vid
efterbehandlingen av täkten avsätta områden där tallar planteras sparsamt, ej
30 träd per hektar. Detta skapar en miljö som både gynnar trädlärkan och
många arter av bin och andra sandlevande insekter.
En täktverksamhet med en väl genomarbetat efterbehandling kan vidare ge
områden en positiv effekt gällande den biologiska mångfalden.
Resultaten av naturvårdsinventeringen hittas i sin helhet i bilaga 10.
6.6. Kulturmiljö
Täktområdet ligger precis innanför riksintresset för kulturliv. För att kartlägga
kulturmiljön i täktområdet lät AB Fjärås Sand & Makadam genomföra en
arkeologisk utredning i två etapper under april och maj månader 2021.
Utredningen finns tillgänglig i sin helhet som bilaga 7. Utredningsområdet
ligger delvis på och delvis i direkt anslutning till Fjärås Bräcka. Den här delen
av bräckan har är fornlämningsrik, och i anslutning till utredningsområdet
finns två registrerade förhistoriska gravar, L1997:1499 och L1997:2105, se figur
11. Det ligger i verksamhetens intresse att anpassa exploateringen så att
riksintresset för kulturliv inte störs och detta innebär att verksamheten
kommer att ansöka om en utredning av verksamhetens påverkan på
riksintresset för kulturliv hos Länsstyrelsen i Halland så fort klartecken ges av
densamma.

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå

031-42 75 65
info@ijohansson.se

Fiskhamnsgatan 10
414 58 Göteborg, Sverige
www.ijohansson.se

44

Figur 11. Fornlämningsbilder kring utredningsområdet (UO). Fornlämningar och övriga registrerade
objekt i Fornsök redovisas med blå färg. Lämningarna L1997:1499 och L1997:2105 motsvarar de
intilliggande gravarna.

Lämning L1997:2395, strax norr om utredningsområdet, är enligt Fornsök en
misstänkt stensättning med kantvall som är registrerad med statusen ingen
antikvarisk bedömning. Den arkeologiska utredningen visade att
anläggningen inte kunde hittas, och den har troligtvis inte dokumenterats.
Slutligen lyfts grottan ”Tjuvstugan” (L1997:1953) i den arkeologiska
utredningen som en intilliggande kulturhistorisk lämning av intresse. Grottan
ligger cirka 150 meter öster om utredningsområdet, nedanför en brant
bergsluttning.
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6.7. Rekreation och friluftsliv
Täktverksamheten ligger utanför markerat riksintresse för friluftsliv. Cirka 100 150 meter från områdets östra gräns, nedanför bergssluttningen, hittas dock
Hallandsleden. Hallandsleden är den drygt 360 kilometer lång vandringsled
som sträcker sig genom Hallands län.
Det rörliga friluftslivet kommer att begränsas genom att själva täktområdet
inte är tillgängligt. Därtill kan viss störning i form av buller ske till
omgivningen.
Påverkan av friluftslivet på platsen bedöms bli begränsad.
6.8. Bostäder och närliggande bebyggelse
Omgivningen kring täktområdet kännetecknas av ett omväxlande
jordbrukslandskap i väster, Fjärås bräcka i norr samt skogsmark i öster och
söder. Inom ett avstånd av cirka 500 meter från täktområdet finns det cirka
60 bostadsfastigheter. Majoriteten av fastigheterna ligger väster eller norr om
täktområdet.
Utmed Råsträngsvägen som är nuvarande utfart västerut från täkten ligger en
lantbruksfastighet och en villa direkt intill vägen. Området väster om täkten
domineras av åkrar med friliggande enfamiljshus i kanterna och området
nordost om täkten är mestadels skog med friliggande enfamiljshus utmed
Tostaredsvägen, Limmåsvägen och Skårsjövägen.

6.9. Planförhållanden
Enligt den gällande översiktsplanen för Kungsbackas kommun (Kungsbacka
Översiktsplan 2006, Kungsbacka översiktsplan – underlag till beslut om
aktualisering och uppföljning 2013) finns inga särskilda bestämmelser för
området. I översiktsplanen anges området ligga inom riksintresse för
kulturmiljövård och utanför utvecklingsområden för bebyggelse och
verksamheter.
Det finns ingen gällande detaljplan för området.
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6.10. Områdes- och artskydd enligt 7 och 8 kap MB
7 och 8 kap MB omfattar bland annat nationalparker, naturreservat,
kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och
växtskyddsområden, strandskyddsområden, miljöskyddsområden, Natura
2000-områden och vattenskyddsområde.
Täkten ligger inom den tertiära skyddszonen i vattenskyddsområde LygnernFjärås bräcka vilket regleras av MBN kap 7 § 21 - 22.
I täktens närhet finns skyddsobjekt både enligt 7 och 8 kap MB, men inga av
dem berörs av fortsatt täktverksamhet.
6.11. Riksintressen
Sjön Lygnern med dess omgivning, samt Fjärås Bräcka utgör det närmast
belägna riksintressen för naturvård och friluftsliv. Täkten är belägen utanför
dessa områden. Täkten ligger inom ett område som är av riksintresse för
kulturmiljö.
I övrigt finns inga områdesskydd inom eller i anslutning till täktområdet.
6.12. De allmänna hänsynsreglerna
Verksamhetsutövaren ska visa att verksamheten drivs på ett miljömässigt sätt
i förhållande till hänsynsreglerna 2 kap. 1 § miljöbalken (bevisbörderegeln)
I sammanfattad form säger 2 kap. 2 - 6 § miljöbalken att alla som avser att
bedriva en verksamhet är skyldiga att ta hänsyn genom att införskaffa den
kunskap som behövs för att driva verksamheten utan att skada människors
hälsa eller miljön (kunskapskravet). Verksamheten skall vidta de
försiktighetsåtgärder som syftar till att befrämja människors hälsa och miljön
(försiktighetsprincipen) med bästa teknik (bästa möjliga teknik). De som skall
driva verksamhet får inte använda farliga kemiska produkter om dessa
produkter kan ersättas (produktvalsprincipen) och måste se till att minimera
resursanvändning och energi samt att i första hand använda förnybara
energikällor (hushållnings- och kretsloppsprincipen). Valet av plats för
verksamheten måste genomföras med hänsyn till minsta skada av människors
hälsa och miljön (lokaliseringsprincipen). Enligt miljöbalken 2 kap. 7§ gäller
kraven ovan om det inte anses orimligt att klara dem med speciell hänsyn till
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om kostnaden för att åstadkomma ett försiktighetsmått klart överstiger nyttan
med det (skälighetsregeln).
Dessa regler styr hur beslutsgången avseende lokalisering och åtgärder för
att minimera miljökonsekvenser genomförs för den planerade verksamheten.
6.13. Underlag och miljödata
En mängd underlag har ingått som bedömningsgrund för
miljökonsekvensbeskrivningen. Det har gjorts fem externa utredningar och
dessa är:
Samrådsredogörelse (bilaga 3, ansökan).
Arkeologisk utredning inför planerad utvidgning av grustäkt på fastigheten
TOM 4:11, Kungsbacka kommun, Hallands län av Pär Connelid, Kula AB,
rapport 2021-07-01 (bilaga 7, ansökan).
Bullerutredning AB Fjärås sand & makadams täktverksamhet, Kungsbacka
kommun av WSP Environmental Sverige, rapport 2020-09-29 (bilaga 8,
ansökan).
Hydrogeologisk utredning Fjärås sand & makadam av WSP Environmental
Sverige, rapport 2020-09-30 (bilaga 11, ansökan).
Naturvärdesinventering på fastigheterna TOM 4:11, 13:1, 14:2 samt del av
10:26 i Kungsbacka kommun, Hallands län av Onsala biokonsult, rapport
2020-07-06 (bilaga 10, ansökan).
Riskanalys med avseende på vibrationer Fjärås sand och makadam av WSP
Environmental Sverige, rapport 2020-09-14 (bilaga 9, ansökan).
Utöver detta har AB Fjärås sand & makadam låtit göra undersökningar av
bergmaterialkvalitet och gammastrålning från bergmaterialet.
Underlag från myndigheter har använts och några exempel på dessa är
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges bergmaterialindustri
(SBMI), Naturvårdsverket, Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI), Länstyrelsernas vatteninformation Sverige (VISS), Transportstyrelsen,
Trafikverket och Kungsbacka kommun.
För beräkning av avgasutsläpp har NTMCalcs beräkningsverktyg använts.
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7. Verksamhetens påverkan av miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsmål
7.1. Miljökvalitetsnormer (enl. 5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer (MKN) ska beaktas vid tillståndsprövningar. Det är ett
juridiskt bindande styrmedel som infördes tillsammans med miljöbalken 1999.
Miljökvalitetsnormerna ska ange de förorenings- eller störningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som
miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.
Normvärden finns för timmar, dygn och år. En miljökvalitetsnorm anses vara
överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.
Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska det säkerställas att tillståndet inte
medverkar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. Det finns
miljökvalitetsnormer för:
•
•
•
•

Föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477)
Olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
Omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Nedan beskrivs de miljökvalitetsnormer som täktverksamheten påverkar.
7.1.1. Föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477)
Miljökvalitetsnormer finns angivna för tillåtna högsta halter av kvävedioxid
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och
ozon i utomhusluft (SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordningen). Då ansökt
verksamhet inte ligger inom tättbebyggt område överträds inte
miljökvalitetsnormen för luftkvalitet.
7.1.2. Parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
Täkten ligger inom Grundvattenmagasinet för Fjärås Bräcka. För
grundvattenförekomsten finns miljökvalitetsnormer upprättade. Både den
kemiska och den kvantitativa statusen är god. Fortsatt täktverksamhet
bedöms inte medföra påverkan av gällande status för vattenförekomstens
miljökvalitetsnormer.
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7.1.3. Omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Ansökt verksamhet ligger utanför tätbebyggt område. Ingen påverkan av
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller råder således.
7.2. Miljömål
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, fjorton etappmål och
sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att det ska vara
möjligt att de sexton miljökvalitetsmålen ska uppnås. Etappmålen är steg på
vägen för att generationsmålet ska kunna uppnås tillsammans med ett eller
flera av miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som det
svenska miljöarbetet ska leda till.
De miljökvalitetsmål som har bedömts vara aktuella för ansökt
täktverksamhet är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

Hur verksamheten påverkar berörda miljömål beskrivs enskilt för varje mål
nedan.
7.2.1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet
kan uppnås.
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Verksamhetens påverkan av målet
Arbetsmaskiner och fordon som nyttjas inom verksamheten kommer lokalt
att bidra till utsläpp av växthusgaser, vilket motverkar målet. Regionalt sett
kommer dock verksamheten att minska utsläpp av växthusgaser då
Kungsbacka kommuns efterfrågan av ballast till en större utsträckning
tillgodoses lokalt. För att i så stor mån som möjligt begränsa påverkan
kommer delar av maskinparken antingen vara dieselelektriska eller elektriska,
och dieseldrivna delar av maskinparken kommer att drivas med diesel av
miljöklass 1.
7.2.2. Frisk luft
Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas. Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller
påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med
hänsyn till personer med överkänslighet och astma.
Verksamhetens påverkan av målet
Drift av maskinpark och fordon ger upphov till utsläpp av svaveldioxid,
kväveoxider, partiklar och VOC som förorenar luften. Utsläppet av
kväveoxider bidrar också till bildandet av marknära ozon.
Den planerade utökade verksamheten bedöms inte påverka måluppfyllelsen.
7.2.3. Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte
heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material,
vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.
Verksamhetens påverkan av målet
Drift av maskiner och fordon ger upphov till utsläpp av svaveldioxid och
kvävoxider, vilket påverkar miljömålet negativt.
Påverkan är väldigt liten och bedöms bli försumbar.

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå

031-42 75 65
info@ijohansson.se

Fiskhamnsgatan 10
414 58 Göteborg, Sverige
www.ijohansson.se

51

7.2.4. Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen
är nära bakgrundsnivåerna.
Verksamhetens påverkan av målet
Petroleumprodukter och andra kemikalier som kommer att nyttjas i
verksamheten påverkar miljömålet. Ingen betydande påverkan bedöms ske
till följd av fortsatt verksamhet.
7.2.5. Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Verksamhetens påverkan av målet
Verksamhetens kväveutsläpp orsakas främst av urlakning av sprängt berg. Allt
ytvatten sedimenteras av täkten och avrinningsområdet har Torpaån som
enda recipient. Drift av maskiner och fordon ger upphov till utsläpp av
kväveoxider, vilket kan bidra till en ökad övergödning. Begränsad påverkan
av miljömålet bedöms ske.
7.2.6. Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Verksamhetens påverkan av målet
Vid ett utsläpp eller läckage från verksamheten skulle eventuellt grundvattnet
kunna påverkas av täktverksamheten. Förutsett att det inte sker kommer
ingen påverkan av miljömålet att ske.
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7.2.7. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Verksamhetens påverkan av målet
Under förutsättning av grus- och sandmaterialet används för kvalificerade
ändamål i så stor mån som möjligt bedöms verksamheten inte motverka
målet.
7.2.8. Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Verksamhetens påverkan av målet
Täkter hyser ofta en artrik och konkurrenskänslig flora och fauna som på
andra platser är sällsynt, särskilt delar där grustäkt drivs Fortsatt verksamhet
erbjuder fortsatt gynnsamma förhållanden för dessa arter, vilket innebär en
positiv påverkan av målet. En väl planerad efterbehandling gynnar växt- och
djurliv.
7.3. Lokala miljömål
Kungsbacka kommun har valt att prioritera två miljömål och de är:
Hållbara transporter
Uthålligt byggande och minskad energianvändning
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7.4. Samlad bedömning av verksamhetens påverkan av
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
Viss påverkan av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål sker till följd av
verksamheten, och i vissa fall är påverkan av positiv bemärkelse. Överlag
bedöms påverkan, av både miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål, som
liten. För vissa miljömål bedöms även påverkan till följd av fortsatt
verksamhet bli positiv. De två prioriterade miljömålen i Kungsbacka kommer
att påverkas positivt.
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8. Miljökonsekvenser
8.1. Utsläpp till luft
Utsläpp till luft sker genom avgasutsläpp från maskinparken
och transporter relaterade till täktverksamheten. Luften påverkas även
genom uppkomsten av damm från arbets-, transport-, och upplagsytor.
Damning hanteras i ett separat avsnitt (8.3 Damning) längre fram.
De skadliga föreningarna från transportfordon och maskinpark är i framför
allt koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM10),
kolmonoxid (CO) och svaveloxider (SOx).
8.1.1. Påverkan och konsekvenser
Konsekvenserna till följd av utsläppen blir bland annat att kolväten i
samverkan med kväveoxider bildar marknära ozon, vilket kan ge skador på
grödor och skog. Kolväten och PM10 kan också vara skadliga för människors
hälsa. Kväveoxider och svavel bidrar till försurningen av mark, skog och
akvatiska ekosystem. Kväveoxiderna har också en gödslingseffekt på skog och
mark. Den ökande halten av koldioxid bidrar därutöver till att förstärka den
naturliga växthuseffekten.
Mängden luftföroreningar som verksamheten alstrar är begränsad och
bedöms inte medföra allvarliga konsekvenser enligt ovan.
8.1.2. Skyddsåtgärder
Maskinparken kommer att underhållas väl och förbättras fortlöpande. Vid
uppdateringar och uppgraderingar av maskinparken och vid upphandling av
tjänster ska kravet om bästa möjliga teknik beaktas, vilket kommer att
begränsa utsläpp av avgaser.
Fasta delar av maskinparken kommer att drivas på el från elnätet och
resterande maskiner med dieselolja av miljöklass 1.
Transport av material sker via transportband där så är möjligt.
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8.1.3. Nollalternativet
Om tillstånd till återupptagen verksamhet inte meddelas kommer utsläpp till
luft helt att upphöra från täktrelaterad verksamhet. I anslutning till täkten
skulle det ge en positiv effekt. Däremot skulle material, till de ändamål täkten
försörjer, behöva tas från annan plats. Det skulle förmodligen innebära
betydligt längre transportavstånd vilket skulle generera större utsläpp till luft.
Ur klimatsynpunkt innebär nollalternativet ett ökat utsläpp till luft och ett ökat
bidrag av växthusgaser till atmosfären.
8.1.4. Bedömning
Utsläpp till luft från planerad verksamhet bedöms som små. Med vidtagna
skyddsåtgärder i kombination med att verksamheten kommer att bedrivas
utanför tätbebyggt område ses inga risker att djur, växter eller kulturvärden
skulle ta skada. Verksamhetens luftutsläpp bedöms inte heller påverka
människors hälsa negativt.
8.2. Buller
Buller definieras som allt ljud som inte är önskvärt. För att beskriva buller
används ljudnivå, vilken mäts i decibel (dB(A)). Decibel är ett logaritmiskt
begrepp, vilket innebär att vid addition från lika starka ljudkällor ökar
ljudnivån med 3 dB(A). De vanligaste ljudmiljöer som människor vistas i ligger
mellan 20 – 100 dB(A). 0 dB(A) motsvarar det lägsta uppfattbara ljudet för
en människa. Vad som betraktas som buller varierar starkt mellan olika
personer och även med tiden på dygnet. En skillnad i bullernivå på 2 – 3
dBA ger en knappt hörbar förändring, medan 8 – 10 dB(A) upplevs som en
fördubbling, alternativt halvering av ljudnivån. Ljudnivån avtar med 6 dB(A)
per avståndsfördubbling.
Ljudnivåer kan beskrivas som ekvivalenta (LAeq) eller maximalt
momentana (LAmax). Med ekvivalent ljudnivå avses den genomsnittliga
ljudnivån under en viss tidsperiod medan den maximala momentana
ljudnivån är den högsta uppmätta ljudnivån under samma tidsperiod.
De begränsningsvärden för buller som enligt nuvarande praxis bedöms
tillämpbara för täkter framgår av Naturvårdsverkets vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538, april 2015). Värdena
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gäller för bland annat bostäder, skolor och vårdanläggningar. Riktvärdena
enligt vägledningen sammanfattas i tabell 3 nedan.
Tabell 4. Riktvärden för buller från industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler från
Naturvårdsverket.

Leq dag
(06-18)

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor
och vårdklokaler

Ekvivalent ljudnivå i dBA
Leq kväll Leq natt Leq lördag,
(18-22)
(22-06) söndag och
helgdag
(06-18)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

45 dBA

Utöver ovan angivna nivåer bör den maximala ljudnivån (LAFmax> 55 dBA)
inte överskridas nattetid klockan 22 – 06 annat än vid enstaka tillfällen.
8.2.1. Påverkan och konsekvenser
En bullerutredning har gjorts i samband med täktansökan för att kartlägga
verksamhetens bullerpåverkan (se bilaga 8 till ansökan). Utredningen har
utgått från olika driftsfall och transportalternativ. Eftersom majoriteten av
transporterna som trafikerar området härstammar från täktverksamheten
har dessa beräknats med samma förutsättningar som industribuller, det vill
säga strängare krav har ställts jämfört med vad som ställs på trafikbuller
generellt sett. De kumulativa effekterna av samtidigt buller från Swerock AB:s
intilliggande täktverksamhet och AB Fjärås Sand & Makadams täktverksamhet
bedöms vara små.
Enligt utredningen klarar täktverksamheten de krav som ställs på
verksamheten enligt vad som beskrivits ovan.
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8.2.2. Skyddsåtgärder
Då täktområdet ej är tillräckligt stort för att samtliga driftsmoment ska vara i
gång samtidigt så har de förekommande momenten krossning av berg,
sortering av naturgrus och borrning beräknats separat.
För att ej överskrida angivna riktvärden så behöver det planeras ett antal
åtgärdsförslag och med angivna förutsättningar och bullerskyddsåtgärder
klarar verksamheten aktuella riktvärden för industribuller. Buller från
transporterna innehåller både de normala trafikbullerkraven enligt
Regeringens proposition 1996/97:53 samt de skärpta kraven för trafikbuller
enligt tidigare tillstånd.
Bullerskyddsåtgärder:
•
•
•

bergborraggregatet ska vara ljuddämpad
brytområdet begränsas i riktning mot norr
Krossning och sortering av material kommer i den mån det är möjligt
ske i skydd av upplag
8.2.3. Nollalternativet

Nollalternativet innebär att inget buller från den ansökta täktverksamheten
kommer att alstras till omgivningen.
8.2.4. Bedömning
Täktverksamhet kommer att underskrida Naturvårdsverkets
riktlinjer för industribuller. Påverkan av omgivningen till följd av buller
bedöms bli begränsad.
8.3. Damning
Damning är främst ett problem inom täktområdet men kan genom oturliga
vindar transporteras till kringliggande bostäder i dess omedelbara närhet och
orsaka olägenheter i form av nedfallet stoft.
8.3.1. Påverkan och konsekvenser
Vid torrt väder och starka vindar kan spridning av damm från täkten
komma att ske till omgivningen. För boende i omgivningen kan följden av
stoftnedfallet bli nedsmutsning av fönster, utemöbler och liknande.
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8.3.2. Skyddsåtgärder
Dammbekämpning kommer att ske vid behov genom bevattning av
transportytor, upplag och damningsbenägna arbetsmoment så som
krossning och siktning av material.
8.3.3. Nollalternativet
Viss damning kommer att upphöra från verksamhetens arbetsmoment.
Viss damning kan komma att bestå från ytor inom området till dess att
vegetation etablerats sig.
8.3.4. Bedömning
Med vidtagna skyddsåtgärder för att förhindra damning bedöms påverkan
på omgivningen bli liten.
8.4. Grundvatten
Grundvattenbildningen är beroende av nederbörd, avdunstning och
vattenuttag, samt markens infiltrationskapacitet. Täkt av sand och grus
innebär att vattenupptaget och avdunstningen på platsen minskar, samtidigt
som infiltrationskapaciteten ökar. Det innebär att grundvattenbildningen
i området ökar något.
8.4.1. Påverkan och konsekvenser
8.4.1.1. Grundvattenförhållanden
För att bedöma den planerade täktverksamhetens påverkan på grundvattnet
har AB Fjärås Sand & Makadam inför täktansökan låtit uppföra en
hydrogeologisk utredning. Utredningen hittas i sin helhet i bilaga 11 till
ansökan. Den sammanfattade bedömningen i utredningen är att en fortsatt
brytning i Tom inte bedöms påverka områdets grundvattenförhållanden i
någon märkbar omfattning. Brytning kommer inte att ske djupare än 3 meter
ovan grundvattenytan, vilket bedöms som ett tillräckligt avstånd från
täktbotten till grundvattenytan för att inte medföra betydande påverkan av
den lokala grundvattenbildningen. Någon bortledning av grundvatten från
området kommer inte att ske. Påverkan till följd av fortsatt verksamhet är
sannolikt endast en mycket lokal avsänkning i direkt anslutning till
täktområdet.
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8.4.1.2.

Spridning av föroreningar

Avbaning av ett täktområde innebär att markens filtrerande och renande
förmåga minskar. Generellt sett innebär täktverksamhet att risken för
förorening av grundvattnet ökar jämfört med ett motsvarande jungfruligt
område. Det gäller både diffusa utsläpp och punktutsläpp som normalt
förhindras av en naturlig markprofil. Möjliga utsläpp relaterade till
täktverksamheten utgör bland annat diesel eller olja från fordon och
maskiner. Sådana föroreningar ska inte ske vid fungerande drift av
verksamheten. Skulle så ske finns skyddsåtgärder för att förhindra spridning
till grundvattnet. Risken för försurning av grundvattnet ökar också i och med
att jordens naturliga buffringsprocess mot sur nederbörd inte finns kvar.
8.4.2. Skyddsåtgärder
Brytning kommer inte att ske lägre än 3 meter ovanför högsta naturliga
grundvattennivå, i enlighet med SGU:s rekommendationer. Avståndet är
avsett som ett skyddsavstånd för att det vid exempelvis olycka eller
utsläpp finns ett avstånd till grundvattnet så att eventuella föroreningar ska
hinna fångas upp och omhändertas innan de når grundvattnet.
Hantering av drivmedel och kemikalier kommer att ske varsamt för att
undvika spill och läckage. Absorberingsmedel kommer att förvaras i
anslutning till plats för förvaring och användning av kemikalier.
Rutiner för omedelbar sanering vid spill och läckage kommer att finnas för
att förhindra spridning av föroreningar till underliggande grundvatten.
En mer omfattande kontroll och provtagning kommer att läggas till
egenkontrollprogrammet för att säkerställa att verksamheten inte medför
en oacceptabel påverkan av grundvattnet.
8.4.3. Nollalternativ
Ingen ytterligare risk för förorening av grundvatten kommer föreligga från
fortsatt drift. Risken för diffusa föroreningar kommer bestå eftersom det
skyddande lager som finns i ett oexploaterat område redan saknas till följd av
tidigare täktverksamhet.
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8.4.4. Bedömning
Risken att föroreningar från diffusa utsläpp och punktutsläpp relaterade till
verksamheten är större än för ett jungfruligt område. Majoriteten av ansökt
brytområde är redan idag avbanat och verksamheten kommer därför inte
innebära leda till någon ökad påverkan jämfört med idag. Genom att bedriva
verksamheten i enlighet med vad som angivits i ansökan, samt att föreslagna
skyddsåtgärder för hantering av drivmedel och kemikalier efterföljs bedöms
verksamheten kunna bedrivas utan att förorening av grundvattnet kommer
att ske.
8.5. Ytvatten
Ytvatten påverkas av nederbörd, avdunstning, vattenuttag samt markens
infiltrationskapacitet. Ytvattnet leds av terrängen och dess genomsläpplighet
mot avrinningspunkter som kan vara vattendrag och diken.
8.5.1. Påverkan
En täkt kan påverka omgivningen via ytvatten med utsläpp av kväve från
urlakade sprängningsrester vilket bidrar till övergödningssituationen
nedströms i vattendragen och kustzonen.
8.5.2. Beräkning av kväveutsläpp
För att analysera detta problem justeras indata till uträkningen av
utsläppshalterna av kväve från Swerocks 3 hektar stora bergtäktansökan för
Kammarberget 1 kilometer nordost om täktområdet. Kväve till vatten (𝑘) är 15
– 30 kg per sprängning. Antal sprängningar (𝑎) är 2 per år. Medelavrinningen
(𝑅) är 0,4 m och avrinningsyta (𝑌) är 28 000 m2. Eftersom det sker en viss
tillrinning justeras denna ytareal upp med ca 10% till 31 000 m2. Kvävehalten i
ytvattnet blir då:

𝐾𝑣ä𝑣𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑙å𝑔 [

𝑘×𝑎
15 × 2
𝑚𝑔
⁄𝑙 ] =
=
= 2,4 𝑚𝑔/𝑙
𝑅×𝑌
0,4 × 31 000

𝐾𝑣ä𝑣𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡ℎö𝑔 [
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𝑘×𝑎
30 × 2
𝑚𝑔
⁄𝑙] =
=
= 4,8 𝑚𝑔/𝑙
𝑅×𝑌
0,4 × 31 000
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Här justeras antal sprängningar och avrinningsyta till den ansökta täkten och
medelavrinningen samt utsläppsmängderna per sprängning behålls från
Swerocks uträkning även om det troligtvis släpps ut mer kväve för
Kammarberget som har 150% större uttag av berg per år. På detta sätt kan
utsläppshalterna för den ansökta täkten räknas ut till 2,4 – 5 mg/l. Det
intervallet motsvarar klass två med måttlig påverkan enligt tabell 5 nedan
(SGU, 2013). Dessa utsläpp kommer troligtvis inte att nå recipienten utan
infiltreras av täkten. Detta innebär att det är högst troligt att täktens utsläpp
av kväve till ytvattnet kommer vara mycket lägre än de intilliggande
jordbrukens utsläpp.
Tabell 5. Tillståndsklassning och påverkansbedömning för grundvatten

Källa: SGU, Bedömningsgrunder för grundvatten, Rapport 2013:01

8.5.3. Vattenbalans
Den hydrogeologiska undersökningen som återfinns i bilaga 11 till ansökan
utreder den vattenbalans som följer av grund- och ytvattendelning och finner
att det enda punkt vars vattenbalans påverkas av verksamheten får ett ökat
utflöde på strax 1,3 liter i sekunden. Denna ökning är dock marginell då den
utgör 8%. Beräkningarna baseras på årsmedelvärden vilket innebär att
utflödena kan variera momentant. Förändringen av utflöden anses i alla fem
punkter vara små. Den totala ökningen av utflöde är 0,7 liter per sekund
vilket innebär att de andra punkterna får minskade utflöden.
8.5.4. Skyddsåtgärder
Täktvattnet från verksamheten kommer att återföras till åsen via insamling till
en sedimentationsdamm där vattnet renas innan det släpps till de
genomsläppliga jordarna inom täkten för infiltration. Sedimentationsdammen
skall anläggas med tät botten för att förhindra att vatten infiltrerar innan
avslutad rening är uppnådd. I och med att täktvattnet återförs till åsen
påverkas, enligt den hydrogeologiska undersökningen i bilaga 11, ett
minimum av de närboende av grundvattensänkning.
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Ett kontrollprogram för vattenkvalitet kommer att säkerställa att vattnet som
passerar utflödespunkterna inte kommer påverka Fjärås bräcka negativt. I och
med att täktvattnet återförs till åsen och sedimenteras kommer inte Torpaån i
väster påverkas av den ansökta verksamheten.
8.5.5. Nollalternativ
Ingen ytterligare risk för förorening av ytvatten kommer föreligga vid ett
nollalternativ. Lygnern har enligt VISS i nollalternativet god kemisk och
ekologisk status. Torpaån har enligt VISS i nollalternativet otillfredsställande
ekologisk status med betydande påverkan från jordbruk, enskilda avlopp och
atmosfärisk deposition. Torpaån uppnår enligt VISS inte god kemisk status i
nollalternativet.
8.5.6. Bedömning
Det kommer att bli en marginell ökning av utflödet av ytvatten som följd av
den ansökta verksamheten. Det ytvatten som leds ut ur verksamhetsområdet
in i åsen är renat och kontrollerat vilket innebär att de resulterande diffusa
utsläppen kommer att hålla sig inom styrande miljökvalitetsnormer för Fjärås
Bräcka. Torpaåns otillfredsställande ekologiska eller kemiska status kommer
inte påverkas av den ansökta verksamheten.
8.6. Transporter
Alternativa vägalternativ ut till allmän väg har utretts, se vidare under avsnitt
5.4.
8.6.1. Påverkan och konsekvenser
Transporter ger upphov till både buller och utsläpp till luft. Beroende på
hur transportarbetet bedrivs kan påverkan till följd av transporter
begränsas. Föroreningar som transporterna ger upphov till är i första hand
koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM 10),
kolmonoxid (CO) och svaveloxider (SOx).
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8.6.2. Trafikbelastning
Tostaredsvägen (väg 926) som löper norr om täkten har en
årsmedeldygntrafik på mellan 1000 – 2000 fordon varav mellan 100 – 200 är
tunga fordon. Gällingevägen (väg 916) som går över åkrarna sydväst om
täkten har en årsmedeldygntrafik på mellan 2000 – 4000 fordon varav mellan
200 – 400 är tunga fordon. Täktverksamheten kommer att bidra med 11
stycken fordon till årsmedeldygntrafiken för tunga fordon vilket utgör 5 – 10%
ökning på Tostaredsvägen och 3 – 5% ökning på Gällingevägen.
8.7. Avgasutsläpp
Här antas ett maximalt årligt uttag av 50 000 ton berg och 10 000 ton grus.
En medeltyngd för last antas vara 30 ton. Då krävs 2000 resor för att täcka
det totala transportbehovet på 60 000 ton per år.
Vi räknar här på en energiåtgång på 1kWh per 25 sekunder för tung lastbil.
Detta medför att lastbilen drar 2,4 kWh per minut. Med ett antagande om en
transporttid på 50 minuter fram och tillbaka till Kungsbacka innebär det att
det går åt 125 kWh per resa. Energiåtgången för transport av 60 000 ton
material blir då 125 x 2000 kWh = 250 000 kWh.

De ämnen som vi har tagit med i beräkningarna är CO (kolmonoxid), NOx
(kväveoxider), HC (kolväten), PM10 (partiklar <10 µm), CO2 (koldioxid), CH4
(metangas) och N2O (lustgas). CO, NOx, HC och PM10 har räknats ut med
Euro VI utsläppsnorm för tunga transporter och CO2, CH4 och N2O har
räknats ut med hjälp av Network for Transport Measures beräkningsverktyg
för transporters miljöpåverkan.
Tabell 6. Utsläppsmängd från transporter per år

Ämne
Mängd
[kg]

CO
250
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300

HC
90
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PM10
2,5

CO2
60 800

CH4
56

N2 O
2,3
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8.7.1. Skyddsåtgärder
Transporter från verksamheten avses fördelas på två transportvägar för att
minska trafikbelastning och buller på anslutningsvägarna, samt för att
bättre optimera transporternas körsträcka för att minska avgasutsläppen. En
hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen införs på Råsträngsvägen
vilket minskar buller och damning.
8.7.2. Nollalternativ
Täktverksamheten står för en liten belastning av samtliga av de allmänna
vägarna. Behovet av materialet kommer att kvarstå oavsett om tillstånd för
fortsatt verksamhet i Tom meddelas. Nollalternativet innebär att materialet
behöver transporteras från annan plats, vilket medför motsvarande eller
större påverkan i form av utsläpp till luft.
8.7.3. Bedömning
Störst påverkan kommer trafiken ha på bostäder belägna i anslutning till
utfarterna från täktområdet. Förutsatt att båda utfartsvägarna kan nyttjas
bedöms påverkan från trafiken bli acceptabel, både avseende utsläpp till
luft och bullerstörning.
Täktverksamhetens belastning av det allmänna vägnätet är liten och utgör
endast ett fåtal procent för merparten av alternativen. Påverkan i form av
trafikbelastning till följd av fortsatt verksamhet bedöms bli väldigt
begränsad.
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8.8. Naturmiljö
Sand-, grus-, och bergtäkter erbjuder ofta gynnsamma förutsättningar för
konkurrenssvaga pionjärarter, arter tillhörande odlingslandskapet och/eller
andra arter med särskilda krav på sin livsmiljö. Täkter kan erbjuda bland
annat häckningsplatser för fåglar och livsmiljöer för ovanliga insekter och
växter.
Sand- och grustäkter utgör viktiga livsmiljöer för många arter, till exempel för
den rödlistade backsvalan där 70 % av de svenska häcklokalerna är belägna i
täktmiljöer. Ytterligare drygt 300 rödlistade arter har en relativt stor andel
av sina förekomster i och vid sand- och grustäkter. Viktiga värdelement
som ofta förekommer i täkter är mindre vattensamlingar, rösen, upplag,
brinkar och ras.
8.8.1. Påverkan och konsekvenser
Många av de naturvärden som påträffats i samband med
naturvärdesinventeringen finns på platsen till följd av täktverksamheten och
kommer också att gynnas av fortsatt verksamhet på platsen. Flera av arterna
trivs som bäst av att täkten i en aktiv täkt.
Verksamheten utökas inte areellt och inga nya områden med höga
naturvärden påverkas genom fortsatt verksamhet. Inga konsekvenser
föreligger således för naturmiljö utanför ansökt täktområde.
8.8.2. Skyddsåtgärder
I naturvärdesinventeringen föreslås olika skyddsåtgärder som är möjliga
att vidta för de arter som identifierats i täkten. Dessa kommer att vidtas för
att bevara de naturvärden som verksamheten tillskapat på platsen.
En handlingsplan för biologisk mångfald på platsen kommer att tas fram.
Handlingsplanen kommer att baseras på gjord naturvärdesinventering.
Gjord inventering kommer att kompletteras med ytterligare inventeringar
under verksamhetstidens gång för att bevaka värden och anpassa
handlingsplanen därefter.
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8.8.3. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att täkten inte medges tillstånd till fortsatt
verksamhet. Många av arterna befintliga i täkten kommer att påverkas
negativt av att verksamheten avslutas, då majoriteten av dem trivs till
följd av de öppna ytor och branta slänter som täkten skapar.
8.8.4. Bedömning
Fortsatt täktverksamhet bedöms ha en positiv påverkan på naturmiljön
inom det ansökta täktområdet.
8.9. Kulturhistorisk miljö
Det finns inga fornlämningar inom täktområdet. Däremot finns det två gravar
(L1997:1499 och L1997:2105) strax söder respektive öst om området. Trots att
dessa fornlämningar inte direkt påverkas av den planerade täkten kan de
indirekt påverkas av förändringen av närområdet.
8.9.1. Påverkan och konsekvenser
I den arkeologiska undersökning (bilaga 7) som genomförts belyses att den
planerade täktverksamheten delvis kan påverka upplevelsen av de
intilliggande fornlämningarna negativt. Anledningen till detta är att det
ursprungliga kulturhistoriska sammanhanget förändras i samband med att
området exploateras. Utöver detta lyfter rapporten att bergtäkten kan
komma att påverka den topologiska upplevelsen från ett antal utblickar i
närliggande platser inom riksintressemiljön.
Slutligen lyfter rapporten att ett utvidgat täktområde kan hämma
möjligheterna för Kungsbacka kommun att arbeta med utvecklingen av de
samlade kultur- och naturvärdena i närområdet.
Den arkeologiska undersökningen pekar ut exploateringens påverkan av
landskapsbilden och verksamheten kommer att ansöka om en utredning om
riksintresset parallellt med ansökningsförfarandet för att finna en god lösning
som anpassar sig till utredningens slutsatser.
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8.9.2. Skyddsåtgärder
Grav 1499 och grav 2105 nås lättast från Hallandsleden och dessa platser kan
tillgängliggöras med skyltning av stig till fornlämningarna. Väl framme vid
fornlämningarna garanteras besökarnas säkerhet med skyddszon mot täkten
och till exempel en gärdsgård eller staket. Detta staket ska sänka fallrisk och
bullernivåer.
8.9.3. Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ytterligare exploatering av området uteblir, och
att kultur- och naturvärdena i området förblir relativt orörda.
8.9.4. Bedömning
Påverkan av kulturmiljön på platsen, till följd av fortsatt täktverksamhet,
bedöms bli liten då fornlämningarna även efter avslutad täktverksamhet
kommer att befinna sig i oförändrat kulturhistoriskt sammanhang med utsikt
över bräckan och sjön Lygnern. Den topologiska profilen på höjden kommer
inte att ändras av bergtäkten. Verksamheten kommer således troligtvis inte
påverka framtida arkeologiska slutsatser om fornlämningarnas placering.
8.10. Rekreation och friluftsliv
Värden för rekreation och friluftsliv finns omkring täkten. Omgivningen
nyttjas även som strövområde av boende i närheten.
8.10.1. Påverkan och konsekvenser
Ingen förändrad påverkan av friluftslivet jämfört med befintlig påverkan
kommer att ske. Friluftslivsområdet Fjärås Bräcka bedöms inte påverkas
alls av fortsatt verksamhet. Vid passage av täktområde på Hallandsleden kan
verksamheten upplevas som störande genom buller och uppbrutet landskap,
men denna påverkan kommer inte heller skilja sig mot befintlig påverkan.
8.10.2. Skyddsåtgärder
För att förhindra insyn i täkten kommer befintliga skogsridåer mot
omgivningen att behållas under hela verksamhetstiden.
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8.10.3. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ytterligare exploatering av området uteblir, och
att rekreationsvärdena i området förblir relativt orörda.
8.10.4. Bedömning
Verksamheten kommer inte öka den negativa påverkan på
rekreationsvärdena.
8.11. Landskapsbild
All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden. Beroende på
det omgivande landskapet och hur täktverksamheten bedrivs och
efterlämnas kan påverkan vara av olika grad och antingen positiv eller
negativ.
8.11.1. Påverkan och konsekvenser
En del av den planerade delen av täkten ligger delvis exponerat i landskapet
beroende på vilken vinkel man ser den ur. Verksamheten sker dock till stor
del i skydd av omgivande vegetation och trädridåer och kommer inte utgöra
en stor påverkan på landskapsbilden i stort. Påverkan på landskapets profil
kommer därför att vara begränsad.
8.11.2. Skyddsåtgärder
För att förhindra insyn i täkten kommer befintliga skogsridåer mot
omgivningen att behållas under hela verksamhetstiden.
8.11.3. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ytterligare exploatering av området uteblir, och
att landskapsbilden i området förblir orörd.
8.11.4. Bedömning
Den planerade täkten ligger lägre än höjden strax österut som utgör fonden
för slutet av bräckan i söder. Landskapsbilden kommer att bli påverkad
beroende på vilken vinkel som täkten beskådas. Denna påverkan är försumlig
i sammanhanget
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8.12. Resurshushållning
Både brytning av naturgrus och användning av petroleumprodukter
innebär nyttjande av en icke förnyelsebar resurs.
8.12.1. Påverkan och konsekvenser
En verksam naturgrustäkt kan ändra grundvattenförhållandena i marken
genom att infiltrationskapaciteten minskar, och ändras den kan den framtida
dricksvattenförsörjningen äventyras. Om en naturgrustäkt sänker
grundvattennivån nära kusten kan det ske saltinträngning i grundvattnet.
Minskad dricksvattenförsörjning eller helt utslagen dricksvattenförsörjning
innebär en försämring av ekosystemtjänsten grundvatten och därmed sämre
välfärd för samhället som drabbas.
Om naturgrusförekomsten befinner sig på värdefull natur- eller kulturmiljö
kan en täkt hota viktiga kulturella värden och rekreationsvärden.
8.12.2. Användning av naturgrus
Materialet i täkten är av hög kvalitet och lämpar sig väl för tillverkning av
kvalificerade produkter. Det högkvalitativa materialet från täkten kommer
att nyttjas för kvalificerade ändamål. Mindre kvalificerade ändamål
kommer att tillgodoses med det material som tas emot och förädlas i
täkten.
8.12.3. Energiförbrukning
För drift av maskinparken nyttjas det fasta elnätet i den mån det är möjligt.
Delar av maskinparken drivs dieselelektriskt och fordon drivs med diesel
av miljöklass 1. Det ger en betydligt bättre resurshushållning än motsvarande
anläggningar som drivs helt på diesel. Förbränning av diesel innebär utsläpp
till luft i form av växthusgaser, samt nyttjande av en ändlig naturresurs. Byter
verksamheten till biobränslen innebär det också utsläpp av växthusgaser men
nyttjande av en förnybar resurs. Påverkan av miljön till följd av verksamhetens
energiförbrukning bedöms dock som liten.
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8.12.4. Skyddsåtgärder
God resurshushållning med vad naturmaterialet från täkten nyttjas till
kommer att tillämpas. Eldrift kommer att främjas när så är möjligt. I andra
hand kommer de mest miljövänliga drivmedlen att nyttjas.
8.12.5. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att utvinning slutar på platsen, men behovet kommer
kvarstå. Detta innebär att motsvarande förbrukning kommer att ske på annan
plats.
8.12.6. Bedömning
Att utnyttja ett naturgrusmaterial från en fyndighet där omgivningspåverkan
är godtagbar är bättre resurshushållning jämfört med framställning av ett
helkrossat ersättningsmaterial där energiåtgången är 3 - 4 gånger högre än
framtagning av naturgrusmaterialet. Verksamhetens energiförbrukning
bedöms som begränsad och rimlig i förhållande till verksamhetens storlek.
Fortsatt verksamhet bedöms som god resurshushållning med både
naturmaterial och energi.
8.13. Avfallshantering
Verksamheten kommer att ge upphov till olika typer av avfall. Källsortering av
avfall kommer att tillämpas och återanvändning och återvinning av avfall
kommer att prioriteras. Omhändertagande och transport av avfall kommer
att ske genom godkänd transportör i enlighet med gällande regelverk.
En sammanställning av uppkomna avfallsmängder kommer årligen att
redovisas genom verksamhetens miljörapportering.

8.13.1. Påverkan och konsekvenser
Mängden avfall som verksamheten kommer att ge upphov till är begränsad.
Allt avfall kommer att omhändertas enligt gällande regelverk. Ingen negativ
påverkan bedöms ske till följd av avfallshanteringen.
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8.13.2. Skyddsåtgärder
Vid val av kemikalier och andra produkter som nyttjas i verksamheten
kommer de mest miljövänliga alternativen at väljas för att begränsa påverkan
från det avfall som därefter uppstår.

8.13.3. Bedömning
Det avfall som kommer att uppstå i verksamheten kommer att sorteras,
hanteras och transporteras bort från området i enlighet med gällande
regelverk. Konsekvensen av detta bedöms bli begränsad.
8.14. Olycksrisker
Risk för förorening av mark och vatten föreligger vid eventuell
kemikalieolycka eller maskinhaveri i täkten. Att beträda verksamhetsområdet
innebär viss risk för personskada, eftersom personen i fråga beträder ett
industriområde.

8.14.1. Påverkan och konsekvenser
Vid förorening av grundvattnet kan spridning i värsta fall ske till
vattenskyddsområdet och Kungsbacka kommuns vattenuttag. Beroende på
typ av olycka kan mer eller mindre allvarlig personskada ske till följd av att
privatpersoner beträder verksamhetsområdet.

8.14.2. Skyddsåtgärder
Rutiner för förvaring och hantering av kemikalier kommer att finnas.
Absorberingsmedel förvaras i anslutning till drivmedel och kemikalier för att
möjliggöra snabb hantering och sanering för att förhindra spridning till
underliggande grundvatten.
Allmänheten uppmärksammas om verksamhetsområdet för att förhindra folk
från att obehörigt beträda området.
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8.14.3. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen risk för olyckor föreligger, varken för miljö
eller personskada.

8.14.4. Bedömning
Även om allvarliga konsekvenser kan komma av att en olycka sker i
verksamheten bedöms risken för att så sker som väldigt liten. Förutsatt att
föreslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms risken för uppkomsten och
konsekvenserna av olyckor i täkten begränsad.

8.15. Samlad konsekvensbedömning
Planerad verksamhet med fortsatt berg- och grustäkt inom fastighet TOM
4:11 kommer att ge upphov till flera små negativa konsekvenser lokalt under
drifttiden. Den samlade bedömningen är dock att med de regionala
fördelarna med verksamheten så kommer de negativa konsekvenserna efter
en efterbehandling att bli få. En redovisning av hur denna slutsats har dragits
presenteras nedan.

8.15.1. Metodik för konsekvensbedömning
Verksamheten påverkar området med fysisk påverkan som till exempel kan
vara ökade bullernivåer och vibration från transporter. Som följd av påverkan
får vi en effekt som är den förändring av miljökvaliteter som uppstår. En
sådan effekt kan vara att en byggnad börjar spricka på grund av vibrationer
från transporter. När varje aspekt av verksamhetens miljöpåverkan bedöms
så samlas effekternas betydelse för olika intressen och det kallas för
konsekvens. Konsekvensen blir med denna metodik en sammanvägning av
omfattningen av effekterna som verksamheten ger och det negativa eller
positiva värde som effekterna ger individer.
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8.15.2. Konsekvenser
Konsekvenserna, till följd av verksamheten sammanfattas som positiva, utan
betydelse, små-, måttliga- eller stor negativ betydelse för varje aspekt, enligt
tabell 5.
Positiv
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig
negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Tabell 7. Uppdelning av miljökonsekvensernas betydelse.

Aspekt/miljökonsekvens
Utsläpp till luft

Buller

Damning

Grundvatten
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Sammanfattad bedömning
Verksamheten kommer
alstra utsläpp från
maskinpark och
transporter. Med
adekvata
skyddsåtgärder bedöms
konsekvenserna som
små.
De kumulativa
effekterna av buller från
verksamheten bedöms
som små. Med åtgärder
lindras konsekvenserna.
Med sänkning av
hastighet på
utfartsvägarna och
bevattning blir de
negativa
konsekvenserna små.
Endast en mycket lokal
marginell negativ
påverkan kommer att
ske då brytning sker till
en nivå tre meter
ovanför
grundvattennivån.
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Grundvatten

Förorening

Ytvatten

Förorening

Transporter

Buller

Avgaser

Vägbelastning

Naturmiljö

Kulturmiljö
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Med de åtgärder och
arbetssätt som anges i
ansökan bedöms risken
för förorenat
grundvatten vara
obetydlig.
Med de åtgärder som
föreslås kommer risken
för föroreningar i
avrinningen vara
obefintlig.
Buller kommer att ha en
viss påverkan på
boende nära
utfartsvägarna.
Regionalt sett kommer
avgasutsläppen minska
som följd av att
tillgången på
täktmaterial ökar i
Kungsbacka kommun.
En lokal belastning på
utfartsvägar och en
minskad belastning på
regionala vägnät.
Den biologiska
mångfalden gynnas av
verksamheten.
Verksamheten kan på
verka upplevelsen av
kulturmiljön negativt
men med lämpliga
åtgärder bör det kunna
förhindras.
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Rekreation och friluftsliv

Landskapsbild

Resursförbrukning

Användning av
naturgrus

Energiförbrukning

Avfallshantering

Olycksrisk
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Närboende kommer att
få en marginell förlust av
strövområde men
samhällets
rekreationsmöjligheter i
stort kommer inte att
påverkas.
Begränsad påverkan då
täkten inte ligger
exponerat i landskapet.
Naturgruset är
oersättligt och
alternativen skulle ge en
större påverkan på
miljön.
Naturgruset är
oersättligt och
alternativen skulle ge en
större
energiförbrukning.
Avfall kommer att
källsorteras eller
återvinnas på plats.
Säkerhetsrutiner finns
och detta innebär att
konsekvenserna
kommer att bli låga.
En olycka skulle betyda
betydande
konsekvenser för miljö
eller människors hälsa.
Risken för olycka i
verksamheten är dock
liten.
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8.16. Samlad bedömning
I samrådsredogörelsen framgår att det bland några av de närboende finns
en oro över buller, damning och vibrationer från de lastbilar som kommer att
använda Råsträngsvägen för att transportera verksamhetens produkter. För
att förhindra vibrationer från transporter på Råsträngsvägen kommer Fjärås
Sand & Makadam som åtgärd förse vägen med ett nytt bärlager. För att
minska buller och damning från dessa transporter kommer hastigheten för
verksamhetens lastbilar sänkas till 30 kilometer i timmen. Vibrationer från
sprängning påverkar de närliggande fastigheterna och ledningsnät och en
riskanalys med avseende på vibrationer har genomförts vilket visar att dessa
vibrationer kommer att ligga inom gränsvärdena.
Samrådsredogörelsen visar också att några av de närboende pekar på att de
kommer att bli mer buller från verksamheten vid täkten. Verksamheten
kommer att använda bästa tillgängliga teknik för att minimera buller från
sprängning och annan produktion vilket kommer innebära oförändrade
bullernivåer från täktområdet.
Risken för förorening av grundvatten bedöms som obetydlig med de rutiner
och arbetssätt som existerar. För att inte riskera grundvattensänkning lokalt
dras gränsen för brytning vid en nivå av tre meter ovanför grundvattennivån.
Verksamheten kommer inte att hota de fornlämningar som ligger nära täkten
utan kommer att tillgängliggöra dessa platser med iordningställande av stigar
och omgivande ytor.
En täktverksamhet kommer alltid innebära miljöbesvär för närboende i form
av buller och damning och dessa besvär kommer att uppstå oavsett var
täktverksamheten befinner sig. Eftersom efterfrågan på täktmaterial kan
anses vara fix eller ökande kommer vid nollalternativet lokala miljöbesvär
uppstå någon annanstans. Fjärås Sand och Makadam anser sig med de ovan
nämnda utredningarna med vidföljande åtgärder minimera de lokala
miljöproblemen och säkerställa att verksamheten är förenlig med
miljöbalkens bestämmelser.
Om man utöver de lokala effekterna försöker se till de regionala effekterna av
en utökad täktverksamhet uppkommer en klarare bild av verksamhetens
påverkan på samhället. Som en följd av en godkänd ansökan kommer
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tillgången på naturgrus och makadam bli större i regionen vilket kommer att
minska avstånden som dessa två produkter fraktas vilket i sin tur kommer att
innebära mindre klimatvärmande utsläpp. Prover på berget uppvisar mycket
låga strålningsnivåer vilket innebär att verksamheten kan förse regionen med
ett för samhället synnerligen lämpligt material för byggnation.
Med klimatändringens ökande vattenflöden kommer troligtvis också
efterfrågan på dränerande makadam öka. Den minskning av klimatvärmande
utsläpp, ökning av tillgång av bergmaterial med låga strålningsnivåer och den
regionala ökning av tillgång på makadam som följer av en beviljande av
täktansökan, kommer att inbringa stora samhällsekonomiska värden för
regionen.
Med de lokala och regionala perspektiven sammanslagna blir ett rimligt
antagande en liten negativ lokal miljöpåverkan och en större positiv regional
miljöpåverkan vilket sammanslaget medför att den ansökta verksamheten
både följer de allmänna hänsynsreglerna och maximerar välfärden.
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9. Testmetoder och osäkerheter
Inga analyser som bygger på modeller av hur skeenden i samhället fungerar
kan helt förutspå ett skeende utan osäkerhet. De tekniska utredningarna
försöker till exempel beskriva hur stora effekter en händelse kommer att ha
genom att mäta dessa storheter i ett test. När någonting mäts så blir det
mätfel som kan bero på mätutrustning eller mätmetod. AB Fjärås Sand &
Makadam har låtit experter ta hand om dessa avancerade tekniska
utredningar för att i möjligaste mån minimera dessa inbyggda felvärden som
alltid är involverade i vetenskaplig undersökningsmetod.
9.1. Mätmetoder
Bullerutredning: beräkningsmetod med nordisk beräkningsmodell DAL 32
Hydrogeologisk utredning: Automatiska och manuella mätningar i borrhål
och identifiering av brunnar med hjälp av SGU:s register.
Vibrationsutredning: Syning av byggnad och vibrationsmätning enligt SS 02
52 10 och SS 460 48 66:2011
Naturvärdesinventering: Inventering i fält
Arkeologisk undersökning: Inventering i fält
Utredning av alternativa lokaliseringar: Analys av underlag från SGU och
inventering i fält
Behovsutredning: Analys av underlag från SGU
9.2. Osäkerheter i valda utredningar
Här följer korta diskussioner om osäkerheter i vissa av mätmetoderna.
9.2.1. Bullerutredning
De parametrar som ingår i den väldigt detaljerade simuleringen av buller kan
ge osäkerhet till modellen. Till exempel skall det matas in vilka maskiner som
är i drift i de olika scenarierna och deras egenskaper kan skilja sig mot de
maskiner som faktiskt finns på plats trots att modellnamnet stämmer.
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9.2.2. Hydrogeologisk utredning
I den hydrogeologiska undersökningen finns det osäkerheter
sammanlänkade med interpolation av mätningar från de borrhål som
existerar. Ju fler borrhål som görs desto säkrare blir beräkningsmodellen.
Underlaget för beräkning kan också vara osäkert och det visar sig i den
hydrogeologiska utredningen då vissa av Lantmäteriets höjdscanningar inte
stämmer då det efter scanningen år 2019 har förflyttats material i existerande
verksamheter vilket har ändrat marknivåerna. Dessa mätningar bör därför
göras om i ett kontrollprogram för att med större säkerhet kunna bestämma
var grundvattennivån ligger. Fler kontrollrör bör också installeras för att få en
mer heltäckande bild med mindre osäkerhet om mätresultaten.
9.2.3. Behovsutredning
När det gäller behovsutredningen så finns det osäkerhet i hur marknaden för
ballast varierar med tiden. Här kan man med statistiska extrapoleringar av
trender i marknaden försöka ge en bild av hur efterfrågan på ballast och
byggmaterial kommer att variera i en nära framtid. Kungsbacka kommun
planerar att fortsätta sina expanderingar av byggnationer men vi kan inte
säga exakt hur stor efterfrågan blir på just den ballast som utreds. Det är
troligt att efterfrågan blir stor då den planerade täktens bergmaterial har de
kvaliteter som kommer att efterfrågas då naturgrus ska fasas ut. Med en till
täkt mellan Kungsbacka och Varberg är det troligt att ballasten kommer att
transporteras kortare sträckor eftersom det råder en tillgång som understiger
efterfrågan i Kungsbacka. Att försöka sig på att konkretisera minskningen av
ballasttransporternas längd i norra Halland för att det öppnas en ny täkt i
Fjärås är svårt då det råder osäkerhet om kundernas beteenden och
byggbranschens förutsättningar i framtiden.
9.2.4. Utredning av alternativa lokaliseringar
Om man riktar blicken mot utredningen av alternativa lokaliseringar kan det
vara svårt att bedöma hur långt bullret kommer att nå från de höjder som
alternativen ligger på och hur många av de närboende som kommer att bli
drabbade av buller eller vibrationer.
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