Komplettering av ansökan gällande sökt tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun
D.nr. 551‐9381‐17
Numreringen nedan hänvisar till Länsstyrelsen i Kalmars föreläggande 2018-10-03.
1-2. Uttag
Ändring av yrkande: ”Tillstånd sökes för 20 år och ett uttag av maximalt 6 miljoner ton
bergmaterial. Tillståndet ska omfatta rätt för Swerock AB att ta ut maximalt 300 000 ton
bergmaterial årligen.”
3. Verksamhetskod
Sortering och krossning av berg ingår normalt i tillståndet för en bergtäkt, varför Swerock AB
inte har yrkat på dessa verksamheter separat. Detta kan dock läggas till om Länsstyrelsen anser
att detta krävs.
4. Exploateringsplan A3
Se karta i Bilaga 1.
Brytningen börjar söderifrån och går norrut. Detta innebär att krossanläggningen i början är
uppställd i brytningsområdets södra del och slutligen i mitten av täkten. Borrmaskinen flyttas
givetvis runt beroende på var sprängningarna ska ske, med början i södra delen och slutet i
norra, se Figurerna 1 - 4 från Bilaga J i täktansökan. Huvudsaklig sprängningsriktning visas på
kartan i Bilaga 1, denna behöver dock i realtid även anpassas efter förhållandena på plats.
Uppställnings- och tankningsplats för hjulburna fordon visas i kartan i Bilaga 1. Uppställningsoch tankningsplatsen kan av brytningstekniska skäl behöva flyttas under täktens livstid.
Larvburna fordon är svårare att flytta.
Swerock ska pumpa ut vatten ut från täkten med hjälp av en pump som står i en pumpgrop,
vilken flyttas med verksamheten, den anges därför ej på kartan.
Några grundvattenrör är inte planerade, men om så efterfrågas kan sådana anläggas för kontroll
av grundvattennivån.
Några naturvärden som behöver skyddas finns ej inom täktområdet, se Skogsstyrelsens
naturvärdesbedömning i Sektion 4.11.5 samt Bilaga F i täktansökan.
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Figur 1. Etapp 1.

Figur 2. Etapp 2.
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Figur 3. Etapp 3.

Figur 4. Etapp 4.
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5. Verksamhetstider
Verksamheten föreslås få bedrivas endast helgfria vardagar måndag till och med fredag kl. 06
– 18. Efter medgivande av tillsynsmyndigheten får verksamhet ske även andra tider, om det
uppstår akut behov av material, se Sektion 3.2 i täktansökan.
Bolaget vill i första hand ha möjlighet att bedriva täkten även under sommaren, för att
verksamheten ska kunna fortgå med kontinuitet. Exempelvis beläggningsarbeten på väg (asfalt)
är framförallt lämpliga att utföra under de varma delarna av året. Avståndet till bostadshus är
dock stort, det närmaste bostadshuset ligger 540 m från det planerade brytningsområdet.
6. Buller
Ingen verksamhet överhuvudtaget kommer att pågå kl.22-06, annat än efter särskilt medgivande
från tillsynsmyndigheten enligt ovan.
7. Vibrationer sprängning
Då sprängningarna ska ske enligt sprängutredningen i Bilaga L i täktansökan bedöms
markvibrationsnivåerna respektive luftstötvågorna inte överstiga 4 mm/s respektive 120 Pa.
Dessa värden är satta med hänsyn till den mänskliga upplevelsen. Då bostadshusen tål betydligt
mer är dock konsekvenserna av enstaka ringa överskridanden obefintliga, varför den föreslagna
villkorsformuleringen är rimlig. Villkorsformuleringen är i huvudsaklig enlighet (dock
reviderat med hänsyn till att sprängningar kommer att ske mer sällan i den sökta täkten) med
dom 2014-08-28 i mål nr M 9233-13 i Mark- och Miljööverdomstolen, Svea hovrätt.
8. Bullervall
För att minimera buller från krossplatsen i det inledande skedet kommer en bullervall att
anläggas kring krossplatsen. Vallen ska ha en höjd om minst 5 m och skall orienteras i västlig
och nordlig riktning kring krossarna för att dämpa buller mot närliggande bostäder. Avstånd
mellan kross och bullervallens krön ska inte överstiga 20 m. Bullervallens uppbyggnad kan till
exempel utgöras av sorterade fraktioner av krossat bergmaterial.
9. Biologisk mångfald
Då det omgivande landskapet till stor del består av produktionsskog och området idag
innehåller i stort sett enbart låga naturvärden har den planerade täkten stora möjligheter att ge
ett tillskott till den biologiska mångfalden, se täktansökan samt komplettering insänd 2018-0813. Swerock AB åtar sig därför att i samarbete med en biolog upprätta en biologisk
mångfaldsplan för täkten i samband med att denna startas upp.
Exempel på miljöer som det finns möjlighet att skapa är klipphyllor för berguv och andra
fågelarter, vattenmiljöer och insådda bullervallar för att gynna bland annat pollinerande
insekter, se utdrag i ur Handbok, Inspiration till att skapa bra natur i täkter-Åtgärder under
drift och i samband med efterbehandling1, se Figur 5.
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Enetjärn Natur AB m.fl. (inkluderar Swerock AB), Handbok, Inspiration till att skapa bra natur i täkterÅtgärder under drift och i samband med efterbehandling, 2015.
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Figur 5. Utdrag ur handboken Inspiration till att skapa bra natur i täkter-Åtgärder under drift
och i samband med efterbehandling, potential för naturvärden i täkter.
Klipphyllor för berguv och andra fågelarter
Se punkterna 10 och 13 nedan.
Vattenmiljöer
Se punkterna 11, 12 och 13 nedan samt Sektion 3.7.1 i täktansökan.
Småvatten som förekommer i täkter under drift är ofta artrika. Eftersom vattensamlingarna är
små och ofta saknar förbindelse med naturliga vatten förekommer ingen fisk. Utan fisk blir
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miljöerna idealiska för många grod- och kräldjur som behöver vattensamlingarna för att kunna
föröka sig. Många insekter som exempelvis vargspindlar och jordlöpare trivs i strandkanterna.
Strandzonen ut i vattnet bör ha en mycket svag lutning och materialet bör bestå av oorganisk
mineraljord - sand, finsand, grus eller morän. En annan grupp insekter som gynnas av
vattensamlingar är sländorna. Många arters larver växer upp i vattenmiljöerna och i täkter är
exempelvis flicksländor och bred trollslända vanligt förekommande. Tack vare god tillgång till
insekter och liten konkurrens från fisk är miljöerna också viktiga för många fåglar och
fladdermöss.
I efterbehandlingsskedet är det mindre viktigt än under drift med små grunda vattenansamlingar
- sett över ett längre tidsperspektiv växer dessa igen och försvinner inom en relativt kort framtid.
En större och djupare vattenmiljö ska därför skapas i efterbehandlingen.
Åtgärder
 Variation i landskapet och variation i bottenstruktur är viktigt
 Anlägg både skyddade och mer exponerade vattenområden.
 Topografisk variation i en större del av strandzonen eftersträvas. Det är bra om
sluttningen ned i vattnet är svagt lutande, gärna så flack som 1:20. Vattenmiljöernas
djuphålor bör ligga mer centralt i den anlagda vattenmiljön.
 En oregelbunden strandlinje har många mikromiljöer som bildar förutsättningar för en
stor artrikedom.
 Stränder ska anläggas av varierat material. Långgrunda stränder med finmo, mjäla och
finsand är viktiga.
 Öar i vattenmiljöer kan bli bra häckningsplatser för änder, tärnor och vadare
 Fisk ska inte inplanteras
Bullervallar
Bullervallarna ska sås in med en blandning av gräs och ängsblommor vilket gynnar både fjärilar
och vildbin men även ett flertal andra artgrupper. Detta förhindrar också erosion. Lämpliga
sandblottor lämnas orörda för sandlevande insekter.
10. Klipphyllor för berguv och andra fågelarter
Swerock AB kan åta sig att skapa klipphyllor för berguv och andra fågelarter när täkten
efterbehandlas, se föreslagen placering i Figur 1 i Bilaga AA till kompletteringen insänd 201808-13. Avståndet mellan ytan på den framtida täktsjön och nivån på den kringliggande
markytan är dock relativt begränsad runt större delen av täkten.
Kålleredstäkten är en av Swerocks största bergtäkter. I täkten gynnas biologisk mångfald med
hjälp av en biologisk mångfaldsplan upprättad med hjälp av Onsala Biokonsult. Ett
pilgrimsfalkpar häckar i täkten sedan 2012. Sammanlagt 18 ungar har hittills blivit flygfärdiga
i Kålleredstäkten, se Figur 6. Även backsvalor, svart rödstjärt och stenskvätta häckar i täkten.
Swerock AB har stämt av med Morgan Olsson på Onsala Biokonsult även gällande den sökta
täkten i Alvesta, som rekommenderar att hyllor anläggs ett par meter under pallkanten. För
berguvar är det viktigt att berghyllan är sydväst-sydost-vänd (här föreslås sydostvänd),
pilgrimsfalkar är inte lika känsliga för väderstreck. Även andra fåglar som exempelvis svart
rödstjärt och stenskvätta häckar gärna i täkter. Ovanför bergbranten bör då finnas buskar och
snår.
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Figur 6. Pilgrimsfalksungar som ringmärks i Swerocks bergtäkt i Kållered (Mölndal) 2018.
Åtgärder
 Skapa avsatser/hyllor med varierad storlek. Lämpligt antal är två avsatser/600 m2
klippvägg. Avsatsens djup bör vara mellan 0,5 och 1 meter.
 Sträva efter naturlighet och variation. Skapa om möjligt (eller behåll) olika former i
berget på olika nivåer, sprickor mm.
 Prioritera klippbranter där vatten trycker ut från berget. Detta skapar ytterligare en
dimension av livsmiljöer.
 Det behövs ingen plantering av växter eller byggande av boplatser för fåglar. I
klippbranter hittar arterna dit själva.
 Om vegetation eller små träd hunnit etablera sig på små avsatser - spar dessa. Den lilla
vegetation som finns skapar skydd och naturlighet för exempelvis häckande fåglar.
11.Olycksrisk
Branterna skrotas genom att den sista sprängningen i den aktuella riktningen sker i trappsteg.
Branterna får då en så flack lutning som möjligt, vilket sprängtekniskt ligger i storleksordningen
15º. Det sista rivs ner med grävmaskin. Hyllorna avslutas mot en slänt så att det blir möjligt att
ta sig av från hyllan.
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En svagt sluttande strand kommer att anläggas där anslutningsvägen går in i täkten, i södra
delen, se komplettering insänd 2018-08-13. Här faller det sig naturligt då lutningen inte får vara
större än att täkttransporterna kan köra här. Ytterligare stränder kan anläggas vid behov, den
exakta placeringen av dessa kommer isåfall att anges i den detaljerade efterbehandlingsplanen.
Senast tre år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren lämna in en
detaljerad efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med markägare
och tillsynsmyndighet.
Stup som går från ett läge över vattnet och ned till mer än fem meters djup under vattnet är
normalt inte så farliga vid fallolyckor eller medvetna dykningar. De ska dock utföras med någon
typ av förvarning som till exempel en avstädad/sopad bergyta ovanför. Stup som börjar under
vattenytan ska förläggas på ett djup om minst tre meter under vattenytan så att samtliga badande
har börjat simma innan de trampar utanför stupet. Här skulle det vara lämpligt med ett staket
under driftstiden och tills sjön fyllts upp, då häckande berguvar vill ha skyddande busksnår
ovanför.
12. Stränder
Se Figur 1 i Bilaga AA till kompletteringen insänd 2018-08-13 samt punkt 11 ovan. Senast tre
år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren lämna in en detaljerad
efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med markägare och
tillsynsmyndighet.
Enligt SGUs jorddjupskarta innehåller merparten av området ett jordlager (sandig morän) på 1
- 3 m (ställvis 0 – 1 m), se Sektion 3.5.1 i täktansökan. Detta stämmer väl med de mätningar vi
gjort på plats. Arean av brytningsområdet är 134 138 m2. Ett i genomsnitt minst cirka två meter
tjockt jordlager bedöms därför finnas inom hela brytningsområdet, vilket betyder att det finns
drygt 250 000 m3 sandig morän att bygga stränder och modellera landskapet med. (I
volymberäkningarna för bergtäkten antas jordlagret vara i genomsnitt tre meter, för att vara på
säkra sidan när det gäller bergmaterialtillgången.) Brytningsområdets totala omkrets är 1,5 km.
13. Efterbehandlingsplan A3
Enligt råden i råden i Handbok, Inspiration till att skapa bra natur i täkter-Åtgärder under drift
och i samband med efterbehandling2 ska avsatser/hyllor för rovfåglar skapas med varierad
storlek. Lämpligt antal är två avsatser/600 m2 klippvägg. Avsatsens djup bör vara mellan 0,5 –
1 m.
Vattenytan inom brytningsområdet bedöms i hydrologiutredningen från WSP ställa in sig på ca
167,5 möh efter avslutad brytning, se kompletteringen insänd 2018-08-13.
Se A3-karta i Bilaga 2 och profiler i Figurerna 7 – 12.
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Enetjärn Natur AB m.fl. (inkluderar Swerock AB), Handbok, Inspiration till att skapa bra natur i täkterÅtgärder under drift och i samband med efterbehandling, 2015.
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Figur 7. Profillinjer. Höjden 147 möh avser täktbottnen efter avslutad brytning, inte vattenytan.
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Fågelhylla

Berg

Figur 8. Vertikalsnitt utmed profillinje 1. Branten ska ha en mer varierad form, se Figur 9.
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Figur 9. En mer varierad form på klippväggarna är bättre för den biologiska mångfalden.
Variationen skapar fler strukturer och fler miljöer för växter och djur att vistas i.

Figur 10. Vertikalsnitt utmed profillinje 2 (utmed transportväg inom täkt under brytningstiden),
samma skala i vertikal- och horisontalled.
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Figur 11. Vertikalsnitt utmed profillinje 2 (utmed transportväg inom täkt under brytningstiden),
observera att skalan för tydlighetens skull är olika i vertikal- och horisontalled. En ca 50 m bred
yta intill täktkanten (där transportvägen börjar) förblir relativt plan. En varierad bottenstruktur
eftersträvas, se Figur 12.

Figur 12. Målbild för en skapad vattenmiljö. En varierad bottenstruktur leder till en varierad
miljö och större chans till att vatten finns kvar i området under årets torraste perioder.
c-d. Se Figur 1 i Bilaga AA till kompletteringen insänd 2018-08-13. Skyddshyllor kommer att
anläggas där det inte blir en strand eller fågelhyllor. Senast tre år innan täktverksamheten
beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren lämna in en detaljerad efterbehandlingsplan till
tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med markägare och tillsynsmyndighet.
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14. Materialbehov
Borrkärnor har tagits ut och provtagits (borrkärnor) 2016. Resultaten från provtagningarna
visar att bergmaterialet i den planerade täkten är av exceptionellt hög kvalitet och kommer
att kunna användas till såväl betong till bostäder som alla typer av asfaltsmassor och
vägbyggnation, samt även som järnvägsmakadam, se Sektion 4.6 i täktansökan. Två
provtagningar av aktivitetsindex (ett mått på strålningen från materialet) har gjorts av SGU
inom verksamhetsområdet, dessa visar att berget är lämpligt som byggnadsmaterial till
bostäder. Detta framgår också av flygmätningar. Det är mycket ovanligt att ett bergmaterial är
lämpat för så många olika användningsområden. Det finns få täkter som klarar att leverera
material till samtliga kvalitetsklasser av asfalt, så efterfrågan på bergmaterial för detta ändamål
är mycket stor. Swerock AB har investerat omfattande tid och pengar i att ta fram en
täktansökan, efter att ha bedömt att det finns en marknad för materialet från den planerade
täkten. Därtill är sökanden beredd att lägga ytterligare stora investeringar på att etablera täkten
och nödvändiga anläggningar.
Summerat så är det ett mycket bra berg för förädling av ballastmaterial för kvalificerade
områden.
Swerock AB ingår i PEAB-koncernen, som är det största byggbolaget inom Sverige. Swerock
är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och berg samt transport- och
entreprenadmaskintjänster. Även återvinning ingår i Swerocks verksamhet. Swerock omsätter
ca 5 miljarder kronor och har nästan 1000 anställda. Swerock har cirka 200 berg- och grustäkter
spridda över hela landet. Swerock har därigenom en lång och gedigen erfarenhet av
täktverksamhet. Peab / Swerock bedömer givetvis att det finns en marknad för den sökta täkten,
eftersom företaget investerar omfattande tid och pengar i att ta fram en täktansökan. Därtill är
Swerock beredd att lägga ytterligare stora investeringar på att etablera täkten och nödvändiga
anläggningar.
Ballastmaterial till bostäder (betong)
Växjö växer och det byggs på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad
med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens trafik och
infrastruktur. På Växjö kommuns hemsida finns information om pågående byggprojekt och
vägarbeten3.
Bostadsbyggandet i Kronobergs län fortsätter att öka4, och behov av nya bostäder finns i alla
kommuner. Exploateringstrycket är fortsatt högst i Växjö men även Älmhult och Alvesta har
markant ökat sitt antal av färdigställda bostäder sedan 2015. Antal nybyggda lägenheter
fortsätter att stiga. Attraktionskraften i länets större tätorter medför att nybyggnadstakten där
fortsättningsvis måste öka. Flera kommuner är på gång att se över samt uppdatera sina
översiktsplaner.
Ett ökat uttag av krossat bergmaterial ger möjlighet till ett minskat naturgrusuttag. Samhället
har nu som mål att återstående grusavlagringar skall bevaras för dricksvattenproduktion. Att
minska naturgrusuttaget inom grundvattenområden är en av målsättningarna i Miljömålet God
bebyggd miljö5. Det är positivt att grusåsar används allt mindre till grustäkter. Antalet grustäkter
i Kronobergs län fortsätter att minska och var 12 stycken hösten 2016. Framförallt ersätts mer
och mer av naturgruset i betong med helkrossat ballastmaterial. Under senare år har krossballast
3

https://vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/stadsutveckling.html
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=7&t=Lan&eqo=15
5
https://www.miljomal.se/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
4
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till betong blivit
allt
viktigare då man ur miljöskäl vill bevara
kvarvarande
naturgrusförekomster. En stor del av gruset från naturtäkter går till betongballast. Grovballasten
(>4mm) kommer idag huvudsakligen från krossat berg. Utmaningen är därför att få fram
lämplig finballast (<4 mm) från krossat berg. Finballasten utgör nästan 50 % av ballasten i
betong.
Fabriksbetong tillverkas vid tre fabriker, i Växjö, Alvesta och Ljungby. Alla dessa använder
naturgrus 0/8 för sin produktion. Fabriken i Växjö ägs av Swerock. Vi uppskattar att det årliga
behovet är 0,4 kubikmeter per person. Det bor 142 000 personer i dessa tre kommuner vilket
medför att åtgången på betong är ca 60 000 kubikmeter. Varje kubikmeter betong innehåller
två ton ballast fördelat på 0/8 respektive 8/25. Swerock har ett eget behov på 50 000 ton total
mängd ballast och denna mängd avses levereras från Engaholm. Den låga halten av glimmer
gör täkten mycket lämplig för produktion av fraktion 0/8 bergkross. Swerock har kunskap om
hur denna produkt tillverkas från flera platser i landet. Det finns en stor tillverkare av prefab
betongelement i regionen och även de behöver bergkross 0/8 för sin betong. Täkt Engaholm
löser alltså samhällets mål i regionen att naturgruset skall bevaras för dricksvattenproduktion.
Alla 120 000 ton ballastmaterial kan gå från Engaholm.
Asfalt och banverksmakadam
Tillverkning av asfalt sker alltid i anslutning till en bergtäkt. Cirka 95 % av asfaltmassan är
bergmaterial och resten bitumen, lim. Bilarnas dubbar sliter hårt på asfalten varför Trafikverket
ställer krav på stenen i slitlagret. Täkt Engaholm kommer att ha ett kulkvarnsvärde på 7 vilket
är mycket bra. Material från täkten uppfyller Trafikverkets högsta klass. Täkten kommer att
kunna försörja en stor region med 8/11 och 11/16 för produktion av slitlagerasfalt. Swerock
avser att ta ca 50 000 ton till egna verk i Skåne och Småland, i Skåne finns ingen tillgång på
denna sten. Idag hämtas i närområdet kvalificerad sten från Lenhovda, Urshult, Oskarshamn
och Tingsryd. Tillgänglig volym räcker inte utan kvartsit hämtas från Dalsland och i trakten av
Linköping. Det tillverkas ca 7,5 miljoner ton asfalt i Sverige och behovet av kvalificerad sten
är ca 600 000 ton. Region Mälardalen får sin sten från Dalsland och Dalarna vilket medför långa
transporter. En täkt som tillverkar material med kulkvarn 7 måste ha en naturlig hemmamarknad
annars får man ett ej säljbart lager av 0/8. Täkt Engaholm har ett naturligt avsättningsområde
som bebos av 114 000 personer som tillsammans konsumerar över 1,2 miljoner ton
ballastmaterial årligen vilket gör att alla fraktioner kan säljas.
En ny klimatlag (2017:720) började gälla den 1 januari 2018. Det globala klimatavtalet från
Paris, det så kallade Parisavtalet, visar att världens länder har insett att vi behöver lösa
klimatfrågan. Sommaren 2017 beslutade riksdagen6 om att införa ett klimatpolitiskt ramverk
för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt
råd. Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp7. Utsläppen
från inrikes transporter, utom inrikes flyg8, ska dessutom minska med minst 70 procent senast
år 2030 jämfört med 2010. Detta sätter ytterligare fokus på att minimera utsläppen av bland
annat koldioxid, och minska transportavstånd.

6

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel
den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar
till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt.
8
Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med
utsläppsrätter.
7
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Trafikverket köper stora mängder banverksmakadam för sina spår, både för underhåll och
nybyggnation. Närheten till spår gör att täkten även bör kunna leverera 32/64 till trafikverket.
I domskälen i Dom M 7369-17 från 2017-12-08 gällande tillstånd för en ny bergtäkt (Sofiedal,
NCC) konstaterar Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt följande gällande behovet
av täkten:
”Enligt bolaget kommer bergmaterialet från den aktuella täkten att hålla hög kvalitet med ett
kulkvarnsvärde mellan 7 och 9. Materialet kan användas till kvalificerade produkter som
banverksmakadam och i asfalt.”…
”Företräde ska ges till sådan användning av mark- och vattenområden som medför en från
allmän synpunkt god hushållning, se 3 kap. 1 § miljöbalken. Enligt Mark- och
miljööverdomstolens uppfattning är det därför lämpligast vid en nyetablering av en täkt att
etableringen avser bergmaterial som kan tillgodose behovet för ett flertal användningsområden.
Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning håller bergmaterialet från den aktuella
täkten en sådan kvalitet att det uppfyller detta krav.”
Även den här sökta täkten innehåller material av mycket hög kvalité, med ett kulkvarnsvärde
mellan ca 7 och 9 uppmätt på uttagna borrkärnor, se Sektion 3.5.2 i täktansökan. I en verklig
produktionssituation erhålls ännu bättre värden än vid provning på borrkärnor. De krossmetoder
man använder vid produktion av ballast upparbetar materialet på ett bättre sätt. Stenmaterialet
i den sökta täkten har alltså hög hårdhet och därför kan användas till vägbeläggningar för de
mest högtrafikerade vägarna där kraven på slitstyrka är höga.
En sund konkurrens förutsätter att utbudet är större än efterfrågan samt att flera olika aktörer
är verksamma på
den aktuella marknaden (såväl geografiska marknaden som
produktmarknaden). Bergmaterialet i Swerocks täkt Rolsmo är av lägre kvalité avseende
användning till asfalt och denna täkt kan därmed enbart leverera asfaltsmaterial till mindre
trafikerade vägar.
15. Hushållning med bergmaterial
Företaget får betydligt mer betalt för material till högkvalificerade ändamål, företaget prioriterar
därför att sälja material till dessa ändamål. Täkt Engaholm kommer i verklig produktion att ha
ett kulkvarnsvärde på 7 vilket är mycket bra. Material från täkten uppfyller Trafikverkets högsta
klass och företaget får därför mycket bra betalt för detta. Täkten kommer att kunna försörja en
stor region med 8/11 och 11/16 för produktion av slitlagerasfalt. Bergmaterialet i denna täkt är
dessutom samtidigt lämpat för betong, vilket också ger bra betalt. En täkt som tillverkar material
med kulkvarn 7 måste ha en naturlig hemmamarknad annars får man ett ej säljbart lager av 0/8.
Det finns en stor efterfrågan på betongmaterial på hemmamarknaden, se punkt 14 ovan samt 16
nedan.
16. Helkrossad ballast till betong
Ja, Swerock AB planerar att köra cirka 50 000 ton krossat bergmaterial årligen från den
planerade täkten till sin betongstation i Växjö. Bergmaterialet kommer givetvis även att säljas
till externa kunder som efterfrågar helkrossad ballast för betongtillverkning. Detta inkluderar
finandelen.
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17. Strandskydd bäck
a. Se Figur 13.

Figur 13. Avståndet 100 m från bäcken är markerat med en lila streckad linje.
b-c.
Strandskydd gäller generellt (100 m). Inom detta område är det bl a förbjudet att:
•uppföra nya byggnader
•ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten
från att röra sig där
•gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
•utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv
Swerock AB ansöker därför om dispens från strandskyddet då avståndet till ytvattendraget är
ca 20-25 m som minst (”gräva” får nog även kunna likställas med att spränga ut berg).
Det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Intrånget
i det ursprungliga syftet med strandskyddet (trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden) påverkas endast marginellt. Området är inte av något särskilt
intresse för friluftsliv. Det idag tillagda syftet (bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten) påverkas heller inte mer än försumbart. Marken intill bäcken (områdena 8, 9
och 10 i naturvärdesbedömningen) innehåller enbart låga naturvärden, se Skogsstyrelsens
naturvärdesbedömning i Bilaga F i täktansökan. Själva bäcken är kraftigt påverkat av skogsbruk
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samt rätad och fördjupad, se naturvärdesinventeringen av Enetjärn Natur AB i Bilaga E till
täktansökan.
Utrustningen flyttas runt enligt punkt 4 ovan och den lila linjen i Figur 12 ligger inom
brytningsområdet. Därmed kommer flertalet maskiner finnas samt brytning att ske inom
strandskyddsområdet.
18. Eldrift
Eldrift blir aktuellt på sikt, och då till efterkrossdelen. Förkrossen flyttas med salvan för att
minimera transportavståndet och är därför mobil.
Göteborg 2018-10-23

Monica Soldinger Almefelt
Swerock AB
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Monica Soldinger Almefelt
Tekn. dr.
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