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Samrådsredogörelse
Fjärås Sand & Makadam
Bilaga till ansökan om tillstånd till fortsatt berg- och grustäkt inom
fastigheten Tom 4:11, Kungsbacka kommun Hallands län.
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Bilaga 3.3: Inkomna synpunkter och yttranden från myndigheter, föreningar,
organisationer och företag

Inledning
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.
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.
Den planerade verksamheten omfattar:
-

-

Täkt av berg, med ett årligt uttag av 50 000 ton material vid normal
produktion, med ett maximalt uttag av 100 000 ton årligen. 1 000 000
ton totalt uttag.
Täkt av grus, med ett årligt uttag av 10 000 ton grus. 100 000 ton
totalt uttag.
Krossning och sortering av material.
Tillståndstid om 20 år.
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Samrådsförfarande
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
plats i täkten 2019-04-11. Informationsunderlag och minnesanteckningar från
mötet återfinns under bilaga 1.1 till samrådsredogörelsen.
Därefter skickades samrådsinformation ut till närboende inom 800 meter från
täkten, samt till boende inom ett större område nordväst om täkten där ett
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 framgår av bilagorna 2.2 och 3.3
till samrådsredogörelsen.
Baserat på de samråd och dialoger som lyftes upp som aktuella under det
inledande samrådsmötet 2019-04-11 genomfördes ett ytterligare samråd
mellan den 17 juni och den 15 juli 2021. Samrådsinformation skickades i
samband med detta ut till följande aktörer:
-

Räddningstjänsten Storgöteborg
Nordhallands Hembygdsförening
Varbergs Ornitologiska Förening
Göteborgs Ornitologiska Förening
Sveriges Geologiska Undersökning

Av ovan aktörer inkom endast Räddningstjänsten Storgöteborg och Sveriges
Geologiska Undersökning med svar under samrådsperioden.
Samrådsunderlaget kunde nås för allmänheten i sin helhet på Fjärås Sand &
Makadams ombuds hemsida, http://www.ijohansson.se/taktansokan-abfjaras-sand-makadam/. Ett webb-baserat samrådsmöte hölls den 6 juli 2021,
där de inbjudna aktörerna fick möjlighet att lämna synpunkter och föra en
muntlig dialog.
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Slutligen genomfördes ett samråd från den 18 oktober till den 8 november
2021 då närliggande verksamheter bjöds in att lämna synpunkter. De
verksamheter som kontaktades var:
-

Benders Sverige AB
Bröderna Johansson Sandförsäljning AB
SWEROCK AB

Ingen verksamhet inkom med synpunkter.
Samrådsinformation, mötesprotokoll och inkomna svar finns att hitta under
bilagorna 3.1 – 3.3.

Synpunkter och bemötanden
Under samrådsmötet inkom frågor och yttranden, vilka besvarades av Fjärås
Sand & Makadams företrädare enligt bifogat protokoll i bilaga 2
(Mötesprotokoll samrådsmöte 2019-04-11).
I kommande kapitel hanteras de ytterligare yttranden som inkommit
brevledes från myndigheter, föreningar och allmänheten. Samtliga yttranden
kan läsas i bilagor 2.2 och 3.3. Fjärås Sand & Makadam åtar sig att med
ledning av inkomna synpunkter förtydliga berörda ämnesområden i
kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan.

1. Yttranden från myndigheter
Räddningstjänsten Storgöteborg tillstryker med följande motivering:
Räddningstjänsten storgöteborg har tagit del av dokumentationen och
konstaterar att de fordon som skall användas och underhållas, ställs upp på
hårdgjord mark med gummiduk för spill. Oljor och smörjfett mm som är
brännbara förvaras inomhus i låst container. Vi ser inga brand- eller
explosionsrisker med lokaliseringen och har därmed ingenting att erinra.
Sveriges geologiska förening valde att avstå att yttra sig i ärendet, med
följande motivering:
I samrådsfasen lämnar SGU i regel inte platsspecifika yttranden, utan vi
hänvisar till den information om täktverksamhet som finns på SGUs hemsida
och som kan användas som stöd vid ansökan om täktverksamhet.
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2. Yttranden från allmänheten
Andemeningen i de flesta yttranden från närboende är en stark oro över
höga ljudnivåer, en ökad mängd tung trafik och därigenom ökad belastning
på Råsträngsvägen, samt en värdesänkning av närliggande fastigheter som
följd av buller och annan med täktverksamheten förenlig verksamhet. Utöver
detta finns en viss oro över täktverksamhetens påverkan på vattenförsörjning
samt dess övriga miljöpåverkan.
AB Fjärås Sand & Makadams bemötanden till allmänhetens yttranden

Fjärås Sand & Makadam kommer att arbeta för att hitta en så bra lösning
som möjligt för samtliga. För att ej överskrida riktvärden för buller planeras
brytningsområdet avgränsas, samtidigt som ljuddämpade bergborrsaggregat
planeras användas. Enligt den bullerutredning som utförts för verksamhetens
räkning, se bilaga 8 i ansökan, bedöms de kumulativa effekterna av samtidigt
buller från Swerock AB:s intilliggande täktverksamhet och Fjärås Sand &
Makadams täktverksamhet efter dessa bullerdämpande åtgärder vara små. I
denna bedömning ingår även det trafikbuller som genereras av den ökade
mängd tung trafik som verksamheten bidrar med.
Gällande Råsträngsvägen har verksamheten genom vägföreningen tagit på
sig att stå för vägens underhåll i utbyte mot nyttjande. Detta innebär att
Fjärås Sand & Makadam skall förse vägen med ett nytt bärlager. Som ett
villkor i ansökan har verksamheten även tagit på sig att begränsa hastigheten
för alla verksamhetens arbetsfordon som vistas på Råsträngsvägen till
maximalt 30 km/h. Begränsningen skall gälla från mötesplatsen till
verksamheten.
För att säkerställa att täktverksamheten inte har en negativ påverkan på
vattnet i området har Fjärås Sand & Makadam låtit genomföra en
hydrogeologisk undersökning, se bilaga 11 i ansökan. I denna beskrivs flera
rekommendationer för att säkerställa att verksamhetens negativa påverkan
på närområdets grundvatten och vattendrag förblir låg. Fjärås Sand &
Makadam åtar sig att följa dessa rekommendationer.

3. Yttranden från företag
Inga yttranden från företag kom in till samrådet.
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