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1 Inledning
1.1

Saken och samrådets omfattning

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) undersöker möjligheten att utveckla täktverksamheten och ansöka om fortsatt och utökat tillstånd enligt miljöbalken inom fastigheten
Bälinge-Torp 2:7 i Alingsås kommun.
Tillståndsansökan kommer att omfatta utökad täktverksamhet med fortsatt brytning och
vidareförädling av berg, återvinning av avfall för anläggningsändamål samt mottagning och
bearbetning av s k entreprenadberg.
Som ett led i detta samråder Skanska med berörda myndigheter, enskilda och organisationer.
Detta dokument utgör ett skriftligt underlag för avgränsningssamråd. För vidare information om
samråds- och prövningsprocessen, se kap 8 i detta dokument.
Skanska kommer att ansöka om s k verkställighetsförordnande enligt 22 kap. 28 § miljöbalken
för de verksamheter som omfattas av tillståndsansökan.

1.2

Bakgrund och behovet av materialet

Bergtäktverksamhet inom fastigheten har pågått sedan 1995 då Alingsås Sprängtjänst AB
beviljades täkttillstånd. Verksamheten övertogs sedermera av Skanska. I regionen finns en
jämn och kontinuerlig efterfrågan på olika krossprodukter till bostads- och infrastrukturbyggande. Bergtäkten i Bälinge har en god och strategisk placering i geografin.
Kvaliteten på det bergmaterial som bryts är god och i kombination med täktverksamhetens
strategiska läge är det stor efterfrågan på de producerade materialsorterna. Bergmaterialet kan
användas som obunden ballast för bygg- och vägändamål samt för betongtillverkning.
Stora projekt i närområdet har under den senare åren inneburit en ökad försäljning av
bergmaterial, vilket föranledde att Skanska sökte och år 2018 beviljades möjlighet att öka
årsuttaget från täkten. Ny- och ombyggnadsprojekt i lokalgeografin innebär att efterfrågan
fortsatt är hög. Eftersom nu gällande tidsbegränsade tillstånd för täktverksamhet upphör att
gälla 30 juni 2023 medan tillgången på berg är god, avser Skanska ansöka om nytt tillstånd för
verksamheten.
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1.3

Administrativa uppgifter

Sökande

Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm

Organisationsnummer

556793-1638

Verksamhetskod Huvudverksamhet
(enligt miljöprövningsförordningen)

10.11 B

Verksamhetskod Övriga
(enligt miljöprövningsförordningen)

10.50 C, 90.30 B, 90.110 C, 90.141 C 1

Produktionschef

Poul Haumann

Kontaktperson samråd

Katarina Wallinder och Louise Alström

Fastighet som berörs av det planerade
verksamhetsområdet

Alingsås Bälinge Torp 2:7

Fastighetsägare

Orrakullen AB

Kommun

Alingsås

Län

Västra Götaland

Tillsynsmyndighet

Alingsås kommun

1.4

Lokalisering

Täktverksamheten är belägen ca 6 km nordost om Alingsås centrum och knappt 2 km öster om
Bälinge kyrka, se kartor i figur 1.4-1 och 1.4-2 nedan. Kommungränsen till Vårgårda kommun
går i samma linje som berörd fastighets östra gräns.
Inom 500 m avstånd från planerat verksamhetsområde ligger två fastigheter i västlig respektive
nordostlig riktning. Inom 1 km avstånd från verksamhetsområdet finns ytterligare bostadsfastigheter belägna. Under rubrik 3.8 Bostadsbebyggelse och karta i figur 3.8-1 redovisas mer
detaljerade avstånd mellan bostäder och planerat verksamhetsområde. I direkt anslutning
väster om nuvarande verksamhetsområde passerar E20, vilken även utgör en barriär mellan
täktområdet och det närmast belägna bostadshuset i väster. Längs södra verksamhetsgränsen
följer Kärtaredsvägen, väg 1778, som i östlig riktning leder till Kärtared. I väster ligger väg 1900,
f d E20 eller den s k Stockholmsvägen, som bland annat passerar Bälinge vilket i sin tur ligger
på ca 2 km avstånd från täkten. Omgivande marker domineras av skogsklädda markanta
bergsryggar bevuxna med huvudsakligen barrskog och med inslag av lövträd. I omgivningarna
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finns även ett betydande antal små och stora våtmarker. Västerut breder ett jordbrukslandskap
ut sig med inslag av enskilda eller samlade bebyggelsegrupper.
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1.5

Gällande tillstånd

I grunden gäller länsstyrelsens beslut den 28 juni 2004 (dnr 541-83004-2003), vilket är giltigt till
och med den 30 juni 2023. Under åren har ett antal mindre ändringar av verksamheten skett,
vilka har anmälts till tillsynsmyndighet, se tabell nedan och under 2018 erhölls ett
ändringstillstånd.

Beslut

Gäller t.o.m.

Miljöskyddsnämnden i
Alingsås kommun 2001-04-10
(01-309)

Länsstyrelsens beslut 200406-28 (541-83004-2003)

Omfattning i korthet
Mottagning, lagerläggning, krossning,
siktning och utlastning av mineraliska
massor (betong, tegel, berg, schakt, asfalt
och jord)

2023-06-30

Berg- och moräntäkt: losshållning av 2
Mton berg och uttag av 20 000 ton moränoch avbaningsmassor

Länsstyrelsens beslut 200802-21 (555-14763-2008)

Mottagning av schaktmassor för
efterbehandling av täkt

Miljöprövningsdelegationens
beslut 2011-02-17
(551-21578-2010)

Upphävande av villkor nr 19

Miljöskyddsnämndens beslut
2017-07-10 (2017-1472)

Delbeslut med föreläggande om
försiktighetsåtgärder vid anläggande av
ny yta för bodar och upplag. Samråd med
tillsynsmyndigheten krävs för anläggande
av utfart och ny sedimentationsdamm.

Miljöskyddsnämndens beslut
2017-10-12 (2017-1472)

Försiktighetsåtgärder vid anläggande av
ny sedimentationsdamm, samt riktvärden
för utgående vatten.

Länsstyrelsens beslut
2018-11-14 (551-42555-2017)

2023-06-30

Utökad produktion: brytning av totalt 4
Mton berg, uttransport av högst 500 000
ton berg/kalenderår och införsel,
mellanlagring, återvinning av högst
50 000 ton entreprenadberg/år.

I övrigt är verksamheten klassad enligt den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen och ett
handlingsprogram lämnades senast in till Länsstyrelsen under 2017. Som en del av
tillståndsansökan kommer ett uppdaterat handlingsprogram att lämnas in.

1.6

Fråga om vattenverksamhet

Enligt definition i 11 kap 2 § Miljöbalken utgör bortledande av grundvatten och utförande av
anläggningar för detta, vattenverksamhet.

8 (34)

Version 2022-05-09. Rev 2022-08-22

Skanska Industrial Solutions AB
Samrådsunderlag
Inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Enligt 11 kap. 9 § och 12 § Miljöbalken är sådan verksamhet inte tillståndspliktig om det är
uppenbart att vare sig allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena. Vatten avrinner från täktområdet via självavrinning. En hydrogeologisk utredning kommer att tas fram som underlag för bedömning av eventuell påverkan på
vattenförhållanden som planerad verksamhet kan komma att ge upphov till. I tillägg görs även
en inventering av befintliga brunnar i närområdet. Om utredningen resulterar i att den planerade
verksamheten kan komma att skada allmänna eller enskilda intressen kopplade till vattenförhållanden, kommer ansökan att även omfatta tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för
vattenverksamhet.

2 Verksamhetsbeskrivning
I detta kapitel ges en beskrivning av planerad verksamhet.

2.1

Omfattning

Den nya vägsträckningen av E20 begränsar täktområdets verksamhet mot väster och norr.
Täktens fortsatta brytverksamhet avses därför utökas åt öster. Täktområdets totala
verksamhetsområde planeras i nuläget enligt den nya ansökan att uppgå till totalt 32 ha, varav
ca 12 ha är sedan tidigare utbrutet område, se karta i figur 2.1-1.

Ansökan planeras omfatta tillstånd till ett maximalt uttag om 15 miljoner ton berg. Ansökan
avses omfatta, i syfte att kunna leverera till tillfälliga större projekt, maximalt årligt uttag av 500
000 ton bergmaterial. Förväntad normal produktion bedöms dock omfatta uttag och bearbetning
av ca 250 000 ton bergmaterial per år. Skanska planerar att ansöka om tillstånd för att bedriva
täktverksamhet m m i 30 år från lagakraftvunnet beslut.
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Aktuella verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) redovisas nedan i
tabell 2.1-1. Ansökan planeras även omfatta mottagning, lagring, mekanisk bearbetning och
återvinning av högst 100 000 ton jord- och schaktmassor per år, högst 100 000 ton
entreprenadberg per år samt högst 100 000 ton returasfalt, betongrester m m per år. I tabell 2.12 redovisas en sammanställning av de mängder som Skanska avser söka tillstånd för. (Se även
tabell 2.3-1 för redovisning av avfallskoder för de massor som planeras kunna tas emot.)

Verksamhetskod

§ i miljöprövningsförordningen

Beskrivning i enlighet med miljöprövningsförordningen
(ej fullständig)

Aktuell del av
verksamheten

10.11 B

4 kap 3§

10.50 C

4 kap 6§

Uttag och förädling av
bergmaterial
Krossning och sortering
av entreprenadberg

90.30 B

29 kap 48§

90.110 C

29 kap 41§

90.141 C

29 kap 35§

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
2. utanför område som omfattas av detaljplan, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid
än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål
Genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
För att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Mottagning och lagring
av externa massor inför
bearbetning och
utförsäljning/användning.
Bearbeta externa massor
för återvinning i
samhället
Externa schaktmassor
avses användas som del i
efterbehandling

Bergmaterialproduktion

Mängd

Enhet

Totalt ansökt mängd bergmaterial

15 000 000

ton

Maximalt årligt uttag

500 000

ton/år

Återvinning

Mängd

Enhet

Returasfalt, betongrester m.m.

100 000

tonår

Jord- och schaktmassor

100 000

ton/år

Entreprenadberg

Mängd

Enhet

Entreprenadberg

100 000

ton/år

2.2

Täktverksamhet

Täktverksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som i dagsläget vilket är ett för
branschen traditionellt sätt. Ansökan planeras omfatta tillstånd till ett maximalt uttag om 15
miljoner ton berg. Brytningen kommer planeras i enlighet med tidigare beviljat tillstånd som lägst
ske till nivå 90 meter över havet. Ansökan avses omfattar, i syfte att kunna leverera till tillfälliga
större projekt, maximalt årligt uttag av 500 000 ton bergmaterial. Förväntad normal produktion
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bedöms dock omfatta uttag och bearbetning av ca 250 000 ton bergmaterial per år, vilket är
något högre än de senaste årens normala produktion på ca 180 000 ton/år.
De ingående momenten i verksamheten är främst:
-

Avbaning

-

Krossning och sortering

-

Borrning

-

Lastning och interna transporter

-

Sprängning

-

Uttransport

-

Skutknackning

Brytning av berg kommer ske inom det för täkten angivna brytningsområdet medan övrig
hantering inkluderande upplag av färdiga krossprodukter kan komma att ligga utanför, dock
inom verksamhetsområdet.
När ett nytt område ska tas i anspråk sker friläggande av vegetation och överlagrade jordlager
(s k avbaning) från området. Arbetet bedrivs med grävmaskin, dumper och hjullastare. Borrning
sker efter det att det översta jordtäcket avlägsnats från berget och efter att en borrplan
upprättats för den mängd berg som skall sprängas ut. Borrning sker med larvburen utrustning
(så kallad borrigg) och vanligtvis till full pallhöjd (ca 20 m). Borrning kommer att normalt pågå
under ca 10-12 veckor per år beroende på hur mycket bergmaterial som ska lossgöras.
Vanligtvis kommer i storleksordningen 50 000-90 000 ton att losshållas per sprängningstillfälle.
Även antalet sprängningar kommer att variera från år till år beroende på efterfrågan men
kommer att uppgå till normalt tre-fem sprängningstillfällen.
Det lossprängda bergmaterialet lastas av en grävmaskin direkt i den mobila krossanläggningen.
De stenblock som på grund av sin storlek inte kan krossas direkt delas med hjälp av en
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hydraulhammare (så kallad skutknack). Mellan krossar och siktar flyttas materialet med hjälp av
hjullastare. Slutligen placeras krossprodukter i upplag eller går direkt ut på marknaden.
Krossning och siktning sker vardagar året runt vid maximal verksamhet.

2.3

Återvinning och användning av massor för anläggningsändamål

Material för återvinning tas emot i verksamhetsområdet enligt nu gällande tillstånd. Efter
bearbetning och sortering kan det återvunna materialet återförsäljas till marknaden eller
nyttiggöras inom verksamhetsområdet.
I den nya tillståndsansökan planeras en fortsatt och utökad hantering av entreprenadberg samt
återvinning av avfall för bygg- och anläggningsändamål. Utökningen avser både de årliga
mängderna och vilka typer av massor som avses kunna tas emot på anläggningen.
Mängder och typer
I den framtida verksamheten beräknas mottagning av externa massor inför återvinning ske av
maximalt 100 000 ton asfalt/betong/ tegel m m samt 100 000 ton jord/schaktmassor årligen, se
tabell 2.3-1 nedan. Även entreprenadberg om maximalt 100 000 ton årligen avses tas emot och
hanteras. Totalt kommer mottagning och återvinning av externa massor ske om högst 300 000
ton årligen.

Typ av massor

Avfallskod

Jord och sten (Bygg- och rivningsavfall)

17 05 04

Bitumenblandningar (Asfalt)

17 03 02

Betong

17 01 01

Betongavfall och betongslam

10 13 14

Tegel

17 01 02

Klinker och keramik

17 01 03

Blandning betong, tegel, keramik, klinker

17 01 07

Jord och sten (Trädgårds- och parkavfall)

20 02 02

Stubbar, park och trädgårdsavfall, löv och ris

20 02 01

Mottagning och återvinning
Externa mottagna massor kommer att bearbetas i syfte att åter kunna försäljas ut på
marknaden. Viss andel externa massor kommer att användas till anläggningsarbeten inklusive
efterbehandling inom verksamhetsområdet (se även stycke längre ned).
Externa massor kontrolleras innan de förs in i verksamhetsområdet vilket normalt redovisas i en
avlämningsblankett tillsammans med godkänt analysresultat. Tyngdpunkten i mottagningskontrollen ligger på den förebyggande kontrollen, men även stickprovskontroller sker. Mottaget
material ska uppfylla kraven för känslig markanvändning (KM).
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Massor som har genomgått ett återvinningsförfarande kommer att kvalitetssäkras och försäljas
som återvunnet jord-, schakt och bergmaterial till lämpligt bygg- och anläggningsändamål. En
mindre andel av de externa massorna kan säljas vidare utan förädling och endast lagras i
täkten.
Vid tillverkning av anläggningsjord blandas olika strukturmaterial för att få rätt egenskaper för
respektive jordblandning. För tillverkningen kan bland annat stenmjöl, schaktmassor och parkoch trädgårdsavfall användas. Tillverkningen kommer normalt ske genom siktning och
blandning av de olika materialen.
Efterbehandling och anläggningsarbeten inom verksamhetsområdet
De anläggningsändamål inom verksamhetsområdet som är aktuella är framför allt
efterbehandling av täkten för att bygga slänter mot branta bergväggar, men visst behov kan
föreligga för konstruktion inom verksamhetsområdet såsom interna transportvägar.
Uppskattning av erforderliga mängder för efterbehandling och anläggningsändamål inom
verksamhetsområdet kommer att redovisas i ansökan. Material som används för anläggningsarbetena ska uppfylla kraven för känslig markanvändning (KM).

2.4

Sevesoverksamhet

Vid varje enskilt sprängningstillfälle används maximalt ca 35 ton sprängmedel, vilket innebär att
verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen (Lag (1998:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor). Se även kap 5.
Skanska lämnade 2017-11-09 in ett uppdaterat handlingsprogram enligt 8 § Sevesolagen.
För verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska ett handlingsprogram ingå som
en del i ansökningshandlingarna när verksamheten söker tillstånd. Skanska kommer därför att
inkludera ett handlingsprogram för Sevesoverksamheten i ansökningshandlingarna.

2.5

Maskinpark

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av:
-

Borrmaskin för losshållning av berget

-

Kross-sikt-/sorteringsanläggningar

-

Hjullastare för lastarbeten

-

Dumper för interna transporter

-

Grävmaskin för bl.a. matning, undanbärning, lastning av material och i samband med
avbaningsarbeten

I verksamheten kan både mobil och stationär utrustning komma att användas vid brytning,
vidareförädling och återvinning.

2.6

Vattenavrinning

Täkten är belägen i ett kuperat skogslandskap som topografiskt sluttar mot väster. Nederbördsvatten och ytligt grundvatten självavrinner idag från området. Huvudsakligen sker avrinning i
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täkten via sedimentationsdamm och vidare via öppet vägdagvattendike och vägtrumma i söder
till Bäsjöbäcken samt vidare därifrån till sjön Mjörn.
Planerad verksamhet bedöms inte innebära någon större förändring av avrinningsförhållandena, brytningen kommer att ske inom samma avrinningsområde. Brytning planeras att
ske till samma lägsta brytnivå som nu tillståndsgiven. En areell utökning av brytningsområdet
innebär dock att nederbördsvatten kommer att tas emot från en större yta. I samband med
framtagande av ansökningshandlingarna kommer beräkningar att utföras i syfte klargöra behov
av eventuell större sedimentationsdamm som bidrar till långsiktigt säkerställande av
vattenkvaliteten nedströms.

2.7

Kemikalie- och avfallshantering

De kemikalier som används i verksamheten är avstämda mot en kemikaliedatabas som
används inom Skanska, den så kallade Kemdatabasen. Detta är ett viktigt hjälpmedel för att
enbart godkända kemikalier ska användas och för att hanteringen ska ske på ett korrekt vis.
Produktionschefen eller utsedd person ansvarar för att alla kemiska produkter kontrolleras i
Kemdatabasen innan produkterna kommer till arbetsplatsen. Underentreprenörer ska
kontrollera sina produkter gentemot Skanska Sveriges kemikaliekrav.
Förvaring av kemikalier inom verksamhetsområdet sker i låst miljöcontainer. Diesel förvaras i
godkända IBC/ADR-tankar inom verksamhetsområdet.
Sprängämnen förvaras inte inom verksamhetsområdet. Erforderligt sprängämne transporteras
till täkten vid dag för sprängning (se även kapitel 5). Ej vattenkänsliga sprängämnen används.
Avfall sorteras i fraktioner för att möjliggöra återvinning. Farligt avfall förvaras i låst miljöskåp.
Spillolja samlas i fat i miljöcontainer och hanteras som farligt avfall. För viss utrustning och vissa
maskiner finns avtal med maskinleverantören om service och underhåll, vilket innebär att
maskintillverkaren ansvarar för hantering av eventuellt avfall. De företag som reparerar och
servar våra maskiner har med sig nödvändiga oljor och vätskor.
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Transport av farligt avfall sker endast genom företag som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Produktionschefen är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd eller fullgjort
anmälan för aktuella avfallsslag samt att tillse att rapportering till Naturvårdsverket av avlämnat
avfall sker.

2.8

Arbetstider

Skanska kommer att ansöka om att få bedriva verksamhet under helgfria vardagar kl. 06.0019.00. Skanska kommer även att ansöka om att transporter inklusive lastning får ske under
helgfria vardagar mellan kl. 06.00-22.00. Det kan även bli aktuellt med enstaka transporter
inklusive lastning under helger. Exempel på sådana tillfällen är då isgrus till vinterväglag eller
behov av fyllnadsmaterial vid akut vattenläckage behöver levereras till externa behov.
Arbetstider enligt ny ansökan kan jämföras med nu gällande tillstånd som medger verksamhet
helgfria vardagar kl 07.00-18.00 samt transporter och lastning under helgfria vardagar mellan kl
06.00-18.00.

2.9

Byggnader

I anslutning till den grindförsedda infarten finns bod med personalutrymmen.

2.10 Transporter
Transporter till eller från verksamhetsområdet går via väg 1778 / Kärtaredsvägen oftast västerut
till väg 1900 (gamla E20). Skanska ser regelbundet över vägavsnittet i anslutning till täkten och
vid behov sker sopning.
Antalet transporter är beroende dels av hur mycket av respektive produkt som produceras, dels
av vilken typ av lastbil som används för att transportera produkterna och dels av andelen
returtransporter. Nedan redovisas bedömt antal transporter. Med begreppet ”fordonsrörelse”
avses två transporter: en transport in till området och en transport ut från området.
Transporterna utförs både av lastbilar med och av lastbilar utan släp. En genomsnittlig
lastbilstransport kan antas lasta 28 ton. Ca 30% av transportarbetet med återvunnet material
och entreprenadberg bedöms dessutom utföras som returtransport, d v s att lastbilen lämnar
externa massor till återvinning och lastar bergmaterial vid samma transporttillfälle. Vid maximal
produktion om 500 000 ton bergmaterial samt maximal mottagning av 300 000 ton massor till
återvinning samt entreprenadberg, beräknas verksamheten, baserat på 2502 arbetsdagar per
år, ge upphov till i genomsnitt ca 100 uttransporter eller ca 200 fordonsrörelser per dag.
Vid normal bergmaterialproduktion om 250 000 ton bergmaterial och mottagning av ca 150 000
massor till återvinning samt entreprenadberg, beräknas verksamheten ge upphov till i
genomsnitt ca 50 uttransporter eller 100 fordonsrörelser per dag.
Transportarbetet enligt ny ansökan kan jämföras med verksamheten enligt nu gällande tillstånd,
som i genomsnitt resulterar i ca 70 uttransporter eller 140 fordonsrörelser per dag vid maximal
produktion, respektive ca 25 uttransporter eller 50 fordonsrörelser per dag vid normal
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produktion. I Tabell 2.10-1 redovisas en sammanställning av maximal och normal årlig
transporterad mängd som den ansökta verksamheten kan ge upphov till.

Samlad verksamhet enligt ansökan

Antal fordonsrörelser
per dag (genomsnitt)

Maximal årlig produktion och mottagning av massor

200

Normal årlig produktion och mottagning av massor

100

2.11 Egenkontroll
Egenkontroll av verksamheten är ett generellt lagkrav för den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Egenkontroll innebär att löpande planera och kontrollera
verksamheten, t ex genom undersökningar eller provtagningar, för att motverka eller förebygga
påverkan.
I organisationen finns en skriftlig dokumentation av ansvarsfördelningen. För varje arbetsplats
finns en platsansvarig. Genom ett certifierat ledningssystem ges instruktioner för hur
organisationen ska fungera.
Ett kontrollprogram finns för kontroll av verksamheten. I kontrollen ingår bland annat ytvattenprovtagning. En revidering av kontrollprogrammet kommer att göras efter det att ett eventuellt
nytt tillstånd har meddelats.

2.12 Efterbehandling
Skanska planerar för en efterbehandling av verksamhets- och brytningsområdet som preliminärt
innebär att hela eller delar av området återförs till natur/skogsmark där visst inslag av öppna
vattenytor kan förekomma. Även annan användning av hela eller delar av området kan bli
aktuell och utgöras av exempelvis en återvinningsstation för att möta efterfrågan på cirkulär
hantering. En översiktlig plan av alternativ kommer att presenteras i ansökningshandlingarna.
Beslut kring framtida användning av markområdet får fattas vid en senare tidpunkt i samråd
med markägare och berörd myndighet.

3 Områdesbeskrivning
I detta kapitel ges en beskrivning av området kring täkten, vilket ger en översiktlig bild av miljöns
känslighet med hänsyn taget till de miljöaspekter som kan påverkas generellt sett av aktuell typ
av verksamhet.

3.1

Planförhållanden

I Alingsås kommuns gällande översiktsplan, antagen 2018-10-31 är befintlig täkt markerad och
ett hänsynsområde är angivet kring verksamheten. Området för planerad verksamhet ingår
också i norra delen av område som berörs av gruppstation för vindkraft. Området omfattas inte
av någon detaljplan eller andra planbestämmelser.
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3.2

Riksintressen och skyddade områden enligt miljöbalken

Området för täkten berörs inte direkt av något område av riksintresse enligt 3 kap 6§ eller 4 kap
miljöbalken. Väster om verksamhetsområdet passerar väg E20 i dess relativt nyanlagda sträcka
mellan Bälinge och Vårgårda. E20 är klassat som ett riksintresse för kommunikationer enligt 3
kap 8§ miljöbalken.
Verksamheten är belägen inom MSA-ytor för Landvetter och Trollhättan-Vänersborgs
flygplatser.
Utöver Skogsstyrelsens biotopskydd ca 200 m norr om täktområdet (se rubrik 3.5 Naturmiljö)
och det yttre vattenskyddsområdet för Färgensjöarna (se rubrik 3.4 Hydrologi och geohydrologi)
finns inga andra skyddade områden enligt miljöbalken i närhet (>1 km) av täktområdet.

3.3

Geologi

Enligt SGUs jordartskarta utgörs området av urberg med vissa arealer av kärrtorv. Berggrunden
består av granitisk gnejs.

3.4

Hydrologi och geohydrologi

Täkten ligger inom Göta älv avrinningsområde och delavrinningsområdet Utloppet av Mjörn
(SE642512-129848). Det vatten som efter täktens sedimentationsdamm lämnar området, når
via vägdikessystem Bäsjöbäcken och därifrån vidare till sjön Mjörn. Bäsjöbäcken är enligt
miljöskyddsnämnden3 i Alingsås kommun ett relativt opåverkat vattendrag och bedöms därför
ha unika och skyddsvärda värden. Mjörn omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten
(SE642138-130063).
Täkten berör inte någon grundvattenförekomst. Närmaste vattenskyddsområde för ytvatten är
Färgensjöarna, huvudvattentäkt för Alingsås tätort samt samhällen Västra Bodarna, Hemsjö och
Ingared. Den norra gränsen för Färgensjöarnas yttre skyddsområde ligger ca 700 m söder om
täktområdet, se karta i figur 3.4-1 på nästa sida.
Vattendragen Risabäcken och Bäsjöbäcken som ligger norr respektive söder om täktområdet
beskrivs även under rubrik 3.4 Naturmiljö.
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3.5

Naturmiljö

Den planerade verksamheten berör inte något område av riksintresse för naturvård.
I en lövskogsinventering i Alingsås kommun utförd år 1985 återfinns två områden i närhet till
täktverksamheten söder om Kärtaredsvägen: nr 77 Söder Holmen syd-sydväst om verksamhetsområdet samt nr 76 Bäsjömaden sydost om verksamhetsområdet. Båda områdena har
bedömts utgöra klass 3 utifrån en tregradig skala där klass 1 utgör det högsta naturvärdet.
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Norr om Risabäcken och på ca 200 m avstånd norr om framtida täktverksamhetsområde, finns
två angränsande skogsområden4 som Skogsstyrelsen avsatt som biotopskyddsområden (se
karta i figur 3.5-1). Biotopskydden motiveras genom områdenas värden som tidigare brandfält
och med flertalet av befintliga träd som kraftigt brännskadade. Även tjäder har inventerats på
brandfältet vilket har resulterat i bedömningen att skogen sannolikt är för ung och att bärriset är
för fattigt för att det ska vara goda förutsättningar för tjäder. Det planerade verksamhetsområdet
för utökad täktverksamhet ligger ca 200 m söder om biotopskyddsområdena.
Skanska har låtit utföra en naturvärdesinventering av hela det planerade utökade verksamhetsområdet (ProNatura, 2021, se karta i figur 3.5-1). Inventeringen utfördes enligt Svensk Standard
199000:2014 med tilläggen ”naturvärdesklass 4” samt att skyddade arter skulle noteras om
dessa påträffades inom inventeringsområdet. Naturvärdesinventeringens standardiserade
bedömning enligt klasser omfattar fyra naturvärdesklasser, där naturvärdesklass 1 bedöms
utgöra ”högsta naturvärde” och naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde”. Huvuddelen av den
inventerade ytan på 22 ha bedömdes hysa vissa naturvärden motsvarande naturvärdesklass 4,
medan viss del av den inventerade ytan bedömdes sakna naturvärden. Värden för biologisk
mångfald som påträffats i området är främst knutna till död ved och fuktiga hedar.

77
76

Under våren/sommaren 2022 utförs även en fågelinventering samt bedömning av områdets
betydelse för fladdermöss, vilket kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som
kommer att tas fram till ansökan.
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Bäsjöbäcken som ligger söder om bergtäktområdet har av fiskeexperter pekats ut som en viktig
reproduktionslokal för Mjörnöringen. Enligt en naturvärdesinventering (Naturcentrum 2014-1202) som utfördes på uppdrag av Trafikverket som en del i utredningsarbetena för nya E20,
noterades att det bitvis finns fina lekbottnar och uppväxtmiljöer för öring i Bäsjöbäcken och att
bäckens naturvärde i sin helhet bedömdes som ”måttligt”.
Provfiske och bottenfaunaundersökning har bland annat utförts5 på uppdrag av Skanska år
2016-2017 (Calluna AB med underkonsult Pelagia Nature & Environment AB) uppströms och
nedströms utsläppspunkten från bergtäktområde i syfte att undersöka förekomsten av öring
samt sedimenterat stenmjöl och härigenom bedöma eventuella konsekvenser som utsläpp av
stenmjöl kan ha haft på bottenfauna, fisk respektive vattnets grumlighet i bäcken. Resultatet av
elprovfisket jämfördes med provfiske i samma lokaler år 2015 då årsyngel, fjolårsyngel och
lekmogen fisk noterades.
Resultat av Callunas undersökningar indikerar att Bäsjöbäcken har klar sikt och är starkt
strömmande vilket förhindrar sedimentation av partiklar. Artrikedomen i bottenfaunan var
likartad uppströms och nedströms bergtäktens utsläppspunkt. Den skattade tätheten av öring
var likartad upp- och nedströms utsläppspunkten och med möjligen något högre täthet av
öringyngel >0+ nedströms än uppströms bergtäkten.
En groddjursinventering (Groddjursinventering E20 Bälinge-Vårgårda, Alingsås och Vårgårda
kommuner, Naturcentrum 2015-04-29) har också utförts inom ramen för Trafikverkets planering
av E20. Identifierade potentiellt värdefulla våtmarker för groddjur återfinns i Horssjön eller längre
norrut, det vill säga minst 400 m norr om planerat täktområde.

3.6

Kulturmiljö och landskap

Den befintliga och planerade verksamheten berör inte något område av riksintresse för
kulturmiljövård. Det finns inte någon registrerad fornlämning inom eller i närhet av det befintliga
eller planerade verksamhetsområdet. Närmaste identifierade fornlämningar enligt Fornsök
återfinns på ca 400 m avstånd i väst-nordvästlig riktning i form av två stensättningar (Bälinge
26:1 och Bälinge 27:1), stenkammargrav (Bälinge 35:1) och fossil åker (Bälinge 63), se
markeringar i karta på nästa sida, figur 3.6-1. En arkeologisk utredning kommer att tas fram som
underlag för ansökan.
I Alingsås kulturmiljöprogram (antaget av kommunfullmäktige 2018-04-18) beskrivs Bälinge
kyrkomiljö, Bälinge Nordgata och Risa som ett kulturmiljöhistoriskt värdefullt sammanhängande
område, och inom vilket de ovan nämnda fornlämningarna ingår som en del. Kulturmiljöområdet
ligger på ca 400 m avstånd eller mer väster om bergtäktsområdet, se kommande kartbild i figur
3.6-2.
Landskapet norr om Alingsås tätort präglas av en bred och vidsträckt jordbruksdalgång som
breder ut sig i nordostlig riktning till Vårgårdatrakten. I slättlandskapet finns såväl sammanhängande bebyggelsegrupper och byar som enstaka bostads-/jordbruksfastigheter.
Den nya sträckningen av E20 följer dalgångens möte med kuperat och kulligt skogslandskap
längs dalgångens södra-sydöstra del.
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Det kuperade skogslandskapet, i vilket bergtäktområdet ligger, domineras av barrträd men med
rikligt inslag av lövskog och med stor förekomst av såväl berghällområden med tunt jordlager på
höjderna, som våtområden och fuktiga marker i lågpartierna.

Bergtäkt
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3.7

Friluftsliv

Den befintliga och planerade verksamheten berör inte något område av riksintresse för friluftsliv
enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Verksamheten berör heller inte något område som är utpekat av
särskild betydelse för friluftslivet i översiktsplanen. Verksamheten berör heller ingen markerad
vandringsled.

3.8

Bostadsbebyggelse

Närliggande bebyggelse utgörs av två bostadshus nordost om verksamhetsområdet, varav det
närmsta på ca 340 m avstånd och två bostadshus väster om verksamhetsområdet, varar det
närmsta på ca 180 m avstånd, samt ytterligare ca sju spridda bostäder på ca 600-800 m
avstånd, se karta i figur 3.8-1.

3.9

Övriga intressen

Samtliga bostadshus i närområdet kan antas ha enskilt vatten och avlopp, då det inte finns
kommunalt VA framdraget. De enskilda vattenbrunnar som är registrerade SGU:s brunnsregister redovisas i figur 3.9-1, bland annat två st belägna på ca 600 m avstånd i västsydvästlig
riktning från bergtäkten, på fastigheterna Gisslatorp 1:2 och Gisslatorp 16:7.
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Skanska utför i samband med samrådsprocessen en brunnsinventering, som sker via blankett
skickad till berörda fastighetsägare. Resultatet av brunnsinventeringen kommer att delges den
konsult som utför den hydrogeologiska utredningen. Enligt en preliminär beräkning sträcker sig
påverkansområdet endast ca 270 m från det planerade utökade brytningsområdet, se även
avsnitt 4.5, men alla fastigheter inom samrådskretsen ingår i brunnsinventeringen. I det fall
eventuell vatten- eller energiförsörjning från enskild brunn riskerar påverkas kan berörd brunn
behöva inventeras på plats i ett senare skede, kontakt sker då separat med berörd
fastighetsägare.

4 Förutsedda miljöeffekter
Vid täktverksamhet sker en påverkan inom verksamhetsområdet. Utöver detta påverkas även
omgivningen både direkt och indirekt av täktverksamheten. Omgivningspåverkan från denna typ
av verksamhet är generellt sett väl känd.
Den planerade verksamheten innebär en utökning av verksamhetsområdet åt öster samt fortsatt
och utökad möjlighet till återvinning av entreprenadberg och avfall för anläggningsändamål.
Storleken på verksamhetsområdet ökar från dagens 16 ha till 32 ha, varav ca 13 ha utgörs av
redan utbrutet område.
Den miljö- och omgivningspåverkan som planerad verksamhet främst bedöms ge upphov till,
redovisas i underrubrikerna nedan.
Den förändrade verksamheten gör att omgivningspåverkan kan förväntas bli något större för
vissa miljöaspekter medan den är samma som tidigare eller minskar för andra.

4.1

Buller

Verksamheten genererar ljudpåverkan genom de olika produktionsprocesserna. Det är dock
skillnad på ljudnivå och tidsomfattningen för de olika processerna.
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Ljud är tryckförändringar i luft, eller andra medier, som kan uppfattas av vår hörsel. Buller kan
definieras som allt ljud som inte är önskvärt. För den pågående verksamheten finns villkor som
reglerar bullernivåer vid bostadshus i omgivningen.
I miljöbalken finns övergripande bestämmelser som måste uppfyllas för att tillstånd till en
verksamhet ska lämnas. Riktlinjer för externt industribuller finns i Naturvårdsverkets rapport
6538 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (april 2015). Vägledningen redovisar
riktvärden för nyetablering av industri i enlighet med Tabell 4.1.1 nedan. Riktvärdena är ett stöd
i bedömningen av lämpliga villkor med avseende på buller från en verksamhet. Dessa riktlinjer
skiljer sig jämfört med gällande tillstånd6 med avseende tidsperioden för dag- och nattetid.
Den planerade verksamheten kommer, likt den pågående verksamheten, att ge upphov till
ljudpåverkan från de olika arbetsmomenten.
Som underlag för ansökan låter Skanska ta fram en bullerutredning. Bullerutredningen kommer
att redovisa bullerspridning till omgivningen från de olika delarna av den planerade
verksamheten samt också vid behov förslag till de skyddsåtgärder som eventuellt behöver
vidtas för att innehålla de riktlinjer som anges ovan.

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Områdesanvändning

Bostäder, skolor,
förskolor och
vårdlokaler

4.2

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Dag kl. 06-18

Kväll kl. 18-22
lör-, söndag kl. 06-18
helgdag kl. 06-18

Natt kl. 22-06

50

45

40

Vibrationer och luftstötvåg och stenkast

Sprängningar i samband med losshållning av berg ger markvibrationer och luftstötvågor.
Energin som utlöses vid sprängning går ut i alla riktningar från laddningen. Hur stora
markvibrationerna blir beror av flera faktorer så som mängden samverkande laddning, bergets
egenskaper, avstånd till sprängplatsen och ovanpåliggande jordmassors egenskaper.
Mätning av markvibrationer och luftstötvåg utförs i enlighet med verksamhetens egenkontrollprogram i samband med förändringar i verksamheten som kan medföra ökade nivåer på
markvibrationer eller luftstötvåg, alternativt på tillsynsmyndighetens begäran. Som riktvärden
gäller för markvibrationer 4 mm/s och för luftstötvåg 100 Pa mätt som frifältsvärde 7. Vid mätning
utförd under 2021 och vid tidigare tillfällen har riktvärdena innehållits med god marginal. Vid den
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sprängning som utfördes i april 2022 planerades och utfördes en mer omfattande losshållning
än normalt, och vid detta tillfälle överskreds riktvärdena för både markvibrationer (4,7 mm/s vid
Hol 1:8) samt för luftstötvåg (110 Pa mätt som frifältsvärde vid Bälinge 4:6).
För den planerade verksamheten kan sprängning komma att ske fler gånger per år.
Som underlag för ansökan låter Skanska ta fram en riskanalys och vibrationsutredning.
Utredningen kommer att redovisa risker och de åtgärder som bör vidtas i anslutning till
vibrationsalstrande verksamhet (sprängning) i samband med täktverksamheten. Utredningen
kommer också att redovisa förväntade vibrationer till omgivningen samt förslag till mätplan på
utvalda fastigheter.
Vid sprängning finns även en viss risk för oönskade stenkast. Inmätning av borrhål minskar
avsevärt risken för oönskade stenkast. Ifall ett borrhål närmat sig pallkanten kan det laddas med
reducerad mängd. För att hantera problematiken med stenkast från ytan lämnas även den
översta biten i borrhålet oladdad. Det är också viktigt att rensa bergytan noga. Sprängsalvor
lyfts alltid ut inåt täkten.
Skyddsavstånden till bostadshus är goda. Risken för stenkast mot E20 utreddes i samband med
ansökan om ändringstillståndet som meddelades 2018. I nuläget sker avstängning av E20 för
sprängning max två gånger per år. Den framtida brytningen i täkten bedöms kunna genomföras
utan behov av avstängning av E20. En riskbedömning kommer att bifogas tillståndsansökan.

4.3

Utsläpp till luft

Den pågående och planerade verksamheten kan innebära omgivningspåverkan i form av
damning. Damning kan uppstå vid alla arbetsmoment i täkten, vid borrning, krossning och
sortering, upplagshantering, lastning av lastbil samt vid transporter. Damningen från täkten
bedöms dock inte vara ett stort yttre miljöproblem. Skanska arbetar kontinuerligt med åtgärder
för att minimera damningspåverkan. Borraggregatet är försett med dammavskiljning.
Dammbekämpning av transport- och upplagsytor kommer i första hand ske genom bevattning.
Saltning kan komma att nyttjas sparsamt vid behov vid extremt torra vädersituationer.
Dammbekämpning sker i samband med krossning och siktning genom bevattning. Damningen
bedöms sammantaget vara begränsad och lokal.
Verksamheten i täkten påverkar luften genom avgasutsläpp från den mobila maskinparken och
transporter. Utsläpp från transportfordon och maskinparken är t ex kolväten (HC), kväveoxider
(NOx) och koldioxid (CO2) vid förbränningen av oljekolväten. Därutöver bildas också svavelföreningar och partiklar. Konsekvenserna av dessa utsläpp är bl a att kolväten i samverkan med
kväveoxider i atmosfären bildar marknära ozon, som kan ge skador på skog och gröda. Många
kolväten är också skadliga för människors hälsa. Kväveoxider och svavel bidrar till försurning av
mark, skog och akvatiska ekosystem. Kväveoxiderna har också en gödslingseffekt på skog och
mark. Den ökande halten av koldioxid i atmosfären påverkar klimatet genom att öka jordens
medeltemperatur.
Utsläpp från arbetsmaskiner går inte helt att undvika men kan begränsas genom användande
av modern utrustning samt miljöklassade bränslen. Genom att systematiskt eftersträva detta
kommer emissioner från maskiner och fordon successivt att bli lägre i takt med teknikutvecklingen. För att begränsa påverkan på miljön och minska förbrukningen av bränsle gäller interna
riktlinjer.
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4.4

Ianspråktagande av ny mark – påverkan på natur- och kulturmiljö och
landskap

Utökningen av verksamhetsområdet innebär att ny mark tas i anspråk öster om befintligt
verksamhetsområde. Inga områden av riksintresse för natur- eller kulturmiljö berörs direkt av
den planerade utökningen. Området hyser heller inga höga landskapliga värden och det finns
inga kända fornlämningar i det berörda området eller i det direkta närområdet varför påverkan
på landskapsbild och kulturmiljö bedöms som liten med nuvarande kunskap om området.
Skanska har låtit utföra en naturvärdesinventering av det berörda området. Av inventeringen
framgår att området inte hyser några höga naturvärden och att större delen av den aktuella ytan
utgörs av biotoper med visst naturvärde (klass 4 på en fyrgradig skala där klass 1 har högsta
naturvärde). En tillkommande fågelinventering genomförs som grund för bedömning av
påverkan på fågellivet. Påverkan på naturmiljön bedöms dock i nuläget sammantaget som liten
då planerad verksamhet inte berör några områden med höga naturvärden.

4.5

Avsänkning av grundvatten

Den planerade verksamheten innebär en utökning av brytningsområdet för bergtäkten.

4.6

Utsläpp till mark och vatten

Idag sker självavrinning av vatten från verksamhetsområdet via sedimentationsdammen
belägen i anslutning till infartsvägen i södra delen av verksamhetsområdet. Även för den
framtida verksamheten kommer vattnet att avrinna genom självavrinning.
Ytvattenrecipienten direkt nedströms täkten, kan till följd av verksamheten främst belastas med
suspenderat material (grumling) och sprängmedelsrester (kväve). Läckage av kväve från
sprängmedelsrester är en miljöpåverkan som ofta lyfts i samband med bergtäkter.
Kväveutsläppet är principiellt oönskat men är relativt litet.
Inom verksamhetsområdet förvaras bland annat drivmedel till maskiner. Vid maskinkörning finns
en risk för olyckor och haverier vilket kan få stor påverkan i form av t ex utsläpp av olja. All
lagring av större mängder flytande oljeprodukter, även spillolja, sker i tankar som antingen är
invallade eller är av stöt- och vältsäker typ (ADR-tankar). Mindre mängder kemiska produkter
förvaras i fat eller dunk inomhus. Vid hantering av flytande petroleumprodukter finns
absorptionsmedel lätt tillgängligt i de delar av verksamheten där detta är användbart. I tillägg
har sedimentationsdammen oljeavskiljande funktion. Genom detta är risken för att oljeprodukter
m.m. ska komma ut och förorena mark och vatten liten.
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För att reducera kvävehalter och suspenderat material i utgående vatten från täkten finns
sedimentationsdamm. Enligt nu gällande tillstånd har Skanska åtagit sig att halterna som
riktvärde för totalkväve ska vara 3 mg/l (maxvärde 10 mg/), suspenderat material 25 mg/l och
oljeindex 1 mg/l.
Provtagning och analys av vatten sker i enlighet
med verksamhetens kontrollprogram i tre
punkter vid två tillfällen per år: i dammen samt i
Bäsjöbäcken uppströms respektive nedströms
verksamheten, se figur 4.6-2. Analysresultaten
från de senaste årens provtagningar visar att
riktvärdena för suspenderat material och oljeindex innehålls med god marginal. Riktvärdet för
totalkväve har innehållits sedan 2020 och
understeg fram till 2019 det tillåtna maxvärdet
på 10 mg/l. Plantering av vass och anpassad
utformning av sedimentationsdammen i syfte att
öka vattnets uppehållstid, är sannolikt bidragande orsak till att totalkvävehalten under senare
år har minskat.

4.7

Miljöpåverkan till följd av yttre händelser

Översvämning och extremt väder är exempel på sådana yttre händelser som skulle kunna
påverka den aktuella verksamheten på sådant sätt att den förorsaka negativa miljöeffekter på
omgivningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utifrån hydrologiska flödesdata och
höjddata tagit fram så kallade översvämningskarteringar som visar områden och vattendrag
som riskerar att översvämmas vid olika flödesscenarion. MSB har hittills karterat cirka 75
vattendrag. Prioriteringen av de vattendrag som karterats har gjorts av MSB i samråd med
SMHI och länsstyrelserna. Aktuellt område berörs inte. När det gäller extremt väder i övrigt är
det framför allt åska och blixtnedslag som skulle kunna förorsaka negativa miljöeffekter. Dock
genomförs ingen sprängning i samband med åskväder varför det inte föreligger någon risk av
betydelse gällande negativ yttre miljöpåverkan till följd av extremt väder.

4.8

Miljöpåverkan av följdverksamhet - transporter

Transport av färdigprocessade produkter från området ut till marknaden sker i nuläget på lastbil
via en in- och utfartsväg som ansluter till väg 1778 och vidare oftast västlig riktning till väg 1900
(gamla E20). ntalet lastbilstransporter styrs av efterfrågan av de aktuella produkterna.
Inkommande transporter med massor för återvinning (benämning enligt lagstiftningen: avfall för
anläggningsändamål); schaktmassor, returasfalt mm, lastas ofta med nytt material i returtransporten. Det innebär att ökad mottagning av massor för återvinning resulterar i viss ökning
av antalet transporter men inte i motsvarande antal av ökade transporter som mottagningsmängden antyder. I stället kommer antalet transporter som innehåller returlast att öka.
Transportsträckan längs väg 1778, Kärtaredsvägen, uppgår till ca 1 km mellan täktens entré
och fram till vägkorset till väg 1900. Längs sträckan ligger fyra bostadshus. Sedan nya E20
invigdes är det en påtaglig minskning av trafikrörelserna på väg 1900 vilket har lett till att
trafikflödet i korsningen väg 1778 / 1900 har blivit bättre.
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Antalet transporter är beroende dels av hur mycket av respektive produkt som produceras, dels
av vilken typ av lastbil som används för att transportera produkterna och dels av andelen
returtransporter.
Antalet tunga transporter till och från täkten kan antas öka till följd av den planerade
verksamheten. En uppskattning/beräkning av det framtida transportarbetet till och från
verksamhetsområdet finns under avsnitt 2.9 och kommer även att presenteras som underlag för
ansökan.
Följdverksamheten i form av transporter ger utsläpp till luft som kan ge en lokal/regional och
global påverkan. Täkten är dock vällokaliserad med kort transportavstånd till avsättningsområdet. För de transporter som Skanska har rådighet över finns krav för att minska
miljöbelastningen.

5 Sevesoanläggning -förebyggande och begränsning av
kemikalieolyckor
5.1

Allmänt

Lagen (1999:831) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor tillämpas på verksamheter där farliga ämnen, t.ex. sprängämnen förekommer i mängder
som motsvarar eller överstiger de mängder som föreskrivits.
Beroende på mängderna farliga ämnen som förekommer ställs olika krav. För explosiva ämnen
går gränsen för lägre kravnivån vid 10 ton och för högre kravnivån vid 50 ton. Detta innebär att
om man i en bergtäkt hanterar mer än 10 ton sprängmedel är den aktuella bergtäkten en s.k.
Sevesoverksamhet. Något undantag för kortvarig eller tillfällig förekomst av det farliga ämnet
föreligger inte.

5.2

Grund för Seveso-klassning

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den
regionala bygg- och anläggningsmarknaden. För att bryta ut berget används sprängmedel.
Omfattning av sprängmedelshantering m m har redovisats tidigare under rubrik 2.2 och 2.4.
Täktverksamheten omfattas således av bestämmelserna som gäller enligt den lägre kravnivån i
Sevesolagstiftningen. Skanska har därför lämnat in en anmälan med tillhörande handlingsprogram till Länsstyrelsen 2016-05-31 med uppdatering av handlingsprogrammet 2017-11-09. I
handlingsprogrammet har risker identifierats och det anges vilka försiktighetsmått som iakttas.
Planerad verksamhet bedöms inte påtagligt förändra förutsättningarna.

5.3

Sprängmedelshanteringen

Ingen lagring av sprängmedel sker i täkten. Sprängmedlen som används är i huvudsak flytande
och levereras till sprängplatsen med lastbil strax före laddning, d.v.s. inga sprängmedel förvaras
inom verksamhetsområdet. Fordonen som används vid transporterna är godkända för transport
av de aktuella produkterna, vilka på plats blandas till ett funktionellt sprängmedel. I fordonet
förvaras produkterna i åtskilda behållare som var för sig inte utgör ett funktionellt sprängmedel
och som således inte kan explodera under normala förhållanden. Fordonen respektive sprängmedlen körs och hanteras endast av väl utbildad sprängpersonal. För att få arbeta som
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sprängarbas krävs både teoretisk och praktisk kunskap (48 timmars utbildning plus obligatorisk
praktik).
Inför sprängningen borras hål i berget. Hålen fylls sedan med sprängmedel. Inför sprängning
placeras en s.k. patronerad laddning (ett fast sprängmedel) i botten av spränghålen. Därefter
blandas de flytande produkterna från fordonet direkt ned i spränghålen. Ett förgasningsmedel
tillsätts, vilket efter ca 10 min gör blandningen till ett aktivt sprängmedel.
De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med verksamheten är läckage i
samband med transport och hantering av produkter inför laddning/sprängning samt
personskada i samband med sprängarbeten.
Försiktighetsmått och åtgärder
En sprängarbas utses alltid, vilken leder och övervakar arbetet. Övriga skyddsåtgärder som
vidtas vid sprängning är:
•
•
•
•
•
•
•

Inför varje sprängning informeras närboende om planerad tidpunkt för sprängning.
Varningsskyltar sätts inför sprängning upp utmed Kärtaredsvägen.
Området kring täkten ronderas strax innan sprängning och viktiga poster övervakas
under sprängningen.
Inför varje sprängning görs en noggrann sprängplan för att få korrekt hållutning m.m.
Bergsytan där sprängning ska ske rengörs från lösa stenar och bra förladdningsmaterial
används, företrädelsevis krossmaterial mellan 2-4 mm.
Eventuella svaga zoner lokaliseras och fylls med försättningsmaterial.
En tydlig varningssignal avges strax innan sprängning

Övriga skyddsåtgärder består bland annat av beredskap vid läckage av sprängmedel i form av
exempelvis lättillgängligt absorberingsmedel och möjlighet till invallning med jord. Vid större
läckage tas alltid kontakt med räddningstjänsten. Om ett läckage sker i täkten från t.ex.
transportfordonet eller vid själva laddningstillfället kommer detta att helt eller delvis att kunna
samlas upp på plats.
För att förebygga personskador kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbeten
(2007:1) att följas. Som ett led i att förbättra och utveckla säkerheten i samband med
sprängningsarbetet tar bolaget även kontinuerligt del av kunskap och slutsatser från olyckor vid
liknade typer av verksamheter.
I Alingsås och Vårgårda finns, enligt uppgift på Räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda
kommuner hemsida (https://www.avrf.se/info-enligt-seveso-lagstiftningen/) utöver Skanskas
befintliga verksamhet i Bälinge ytterligare fyra anläggningar som omfattas av den så kallade
Sevesolagstiftningen. Ingen av de andra verksamheterna är belägna i närområdet och bedöms
inte vid en olycka eller haveri kunna påverka säkerheten vid den pågående och planerade
verksamheten i Bälinge.

6 Bedömning i fråga om betydande miljöpåverkan
Den planerade verksamheten är en sådan verksamhet som enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) punkt 2b ska antas medföra en betydande miljöpåverkan då
verksamheten avser täkt, för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, torv
och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar. I enlighet med 6 kap 20§ miljöbalken
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ska därmed en specifik miljöbedömning göras vilken inkluderar upprättande av en
miljökonsekvensbeskrivning, se även kap 7.

7 Förslag till innehåll i miljökonsekvensbeskrivning
En ansökan om tillstånd till täkt enligt 9 kap miljöbalken (MB) ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna kommer att upprättas i enlighet med 35 och 37 §§ 6
kap. Miljöbalken. Syftet med MKB:n är att beskriva verksamhetens olika effekter på människors
hälsa och miljön.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning som även berör en verksamhet som avses i lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
är också att identifiera och bedöma faktorer i verksamhetens omgivning som kan påverka
säkerheten hos denna.
Tyngdpunkten i MKB:n kommer att vara beskrivning av konsekvenser under driftsfasen. Då
verksamhet bedrivits på platsen i mer än 20 år finns god kännedom om dess miljöpåverkan.
Följande utredningar/underlag avses tas fram som underlag för ansökan och MKB:
•
•
•

•
•
•

Riskanalys med avseende på omgivningspåverkan från markvibrationer, luftstötvåg och
stenkast,
Bullerutredning,
Naturvärdesinventering (redan genomförd, ProNatura) av planerat utökat
verksamhetsområde, fågelinventering och bedömning om förutsättningar för
fladdermöss,
Hydrogeologisk utredning och dimensionering av sedimentationsdamm,
Arkeologisk utredning,
Handlingsprogram Seveso.

I enlighet med vad som anges i 6 kap 35 och 37§§ miljöbalken föreslås att MKB:n för den
planerade verksamheten ska omfatta en beskrivning av planerad verksamhet med uppgifter om
lokalisering, utformning och omfattning. Då täkten redan är väl etablerad bedöms endast som
relevant att redovisa en översiktlig redovisning av alternativ.
•

•

•

•
•

Människor
a. Människors hälsa, boendemiljö m a p miljöpåverkan i form av buller, vibrationer,
luftstötvåg och damning samt luftutsläpp lokalt
b. Lokalt friluftsliv och rekreation
Naturmiljö (djur och växter)
a. Livsmiljöer, lokalt m a p fysiskt ingrepp och indirekt påverkan
b. Skyddade/hotade arter lokalt m a p fysiskt ingrepp och indirekt påverkan
Vattenmiljö
a. Yt- och grundvatten lokalt
b. Vattenkvalitet lokalt och ev regionalt
Kulturmiljö
a. Fornlämningar, lokalt m a p fysiskt ingrepp och ev indirekt påverkan
Luft och klimat
a. Regionalt m a p utsläpp till luft genom verksamheten och följdverksamhet

I MKB:n föreslås även risk och säkerhet att beskrivas, med en beskrivning av förekommande
risker och skyddsobjekt samt vid behov skyddsåtgärder för att minimera risker. Syftet med en
miljökonsekvensbeskrivning som berör en verksamhet som avses i lagen (1999:381) om
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åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är också att
identifiera och bedöma faktorer i verksamhetens omgivning som kan påverka säkerheten hos
denna. Handlingsprogram enligt 8 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor kommer att biläggas ansökan.
En samlad bedömning görs också av hushållning med mark och vatten och fysiska miljön i
övrigt samt annan hushållning med material, råvaror och energi.
Gränsen för verksamhetsområdet utgör den primära geografiska avgränsningen i MKB:n.
Verksamheten innebär dock även miljöpåverkan utanför verksamhetsområdet varför även
denna kommer att beskrivas. Påverkan delas huvudsakligen in i lokal (0-1 km) och regional
påverkan.
MKB:n föreslås också innehålla en beskrivning av de skyddsåtgärder som planeras för att
skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att
verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte följs.
MKB:n ska dessutom innehålla en icke-teknisk sammanfattning samt en redogörelse för det
samråd som har skett och vad som framkommit i samrådet.

8 Samråds- och prövningsprocessen
8.1

Allmän information om prövningsprocessen

Tillståndsprövningsprocessen för planerad verksamhet kan översiktligt delas in i steg, se Figur
8.1-1.
Först gör bolaget, i detta fall Skanska, inledande utredningar/undersökningar för att ta ett beslut
om hur verksamheten avses utvecklas. Därefter sker vanligen samråd med Länsstyrelsen och
tillsynsmyndigheten samt berörda enskilda m fl.
Verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med 6§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) då verksamhetsområdet planeras överstiga 25 ha. En specifik miljöbedömning ska därför genomföras. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
I enlighet med den 28§ 6 kap miljöbalken innebär den specifika miljöbedömningen att den som
avser att bedriva verksamheten, i detta fall Skanska, samråder om hur
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd). Då verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med miljöbedömningsförordningen genomför
Skanska inget inledande undersökningssamråd. Samråd kommer även ske med enskilda som
kan antas bli berörda samt med en utökad krets, som består av statliga myndigheter,
kommuner, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. Detta samråd sker främst
via brev eller e-post. Allmänheten informeras genom en annons i ortstidningarna.
När samrådet är genomfört sammanställer Skanska en samrådsredogörelse där även de
synpunkter och upplysningar som kommit in under hela samrådet redovisas i samrådsredogörelsen. Med utgångspunkt i inkomna synpunkter och upplysningar ser Skanska över om det
finns anledning att revidera planerna eller göra ytterligare utredningar. När Skanska har gjort
dessa övervägningar och alla utredningar är klara så färdigställs en ansökningshandling med
tillhörande MKB och övriga relevanta utredningar.
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Ansökan lämnas till prövningsmyndigheten, som i det fall ansökan endast avser tillstånd enligt 9
kap miljöbalken utgörs av en miljöprövningsdelegation och i det fall även tillstånd enligt 11 kap
miljöbalken krävs utgörs av någon av mark- och miljödomstolarna. För aktuell ansökan berörs
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland respektive Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. När ansökan är komplett kungörs ansökan och MKB:n
i dagspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig över ansökan. När prövningsmyndigheten har fattat beslut i ärendet och slutfört miljöbedömningen så kungörs även det.
Beslutet kan överklagas inom en viss angiven tid. Tid för överklagande etc framgår av
myndighetens beslut.

8.2

Samråd för planerad verksamhet

I enlighet med 6 kap Miljöbalken ska verksamhetsutövaren samråda med berörda innan
tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten. Planerad täktverksamhet kan i enlighet
med 6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas medföra betydande miljöpåverkan, då
verksamhetsområdet omfattar mer än 25 hektar. Detta innebär att bolaget utöver samråd med
berörda, Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten även samråda med allmänheten och andra
berörda myndigheter samt organisationer.
Bolaget har för avsikt att samråda med ägare till fastigheter inom ca 1 km från gränsen till
planerat verksamhetsområde genom utskick av samrådsinformation och möjlighet att inge
skriftliga synpunkter. Information om den planerade verksamheten kommer även kungöras i
Alingsås Tidning, Göteborgsposten samt annonsveckoutskicket AlingsåsKuriren för att delge
allmänheten om den planerade verksamheten.
Bolaget har även för avsikt att skriftligen samråda med följande myndigheter och organisationer:
Myndigheter
•
•
•
•
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Alingsås kommun
Vårgårda kommun
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
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Samrådsunderlag
Inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

•
•
•
•
•
•
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Skogsstyrelsen
Havs- och vattenmyndigheten
Trafikverket
Luftfartsverket
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
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Organisationer/företag
•
•
•
•
•
•

Swedavia
Trollhättan-Vänersborgs flygplats
Naturskyddsföreningen i Alingsås
Bälinge bygdegårdsförening
Alingsås Ornitologiska Sällskap, AOS
Västergötlands ornitologiska förening

Allmänheten
•
•
•

Annons i Alingsås tidning
Annons i Göteborgsposten
Annons i Alingsåskuriren

Samrådsprocessen sker under perioden maj-oktober. Skanska avser härefter att lämna in
ansökan under 2022.
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