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 2018-12-05.
1. Expolateringsplan – avledning vatten
Se Bilaga 1 för exploateringsplan inklusive avledning från sedimentationsdamm till recipient.
Den mellersta de små våtmarkerna väster om täkten kommer att användas som recipient. Denna
innehåller inga höga naturvärden, se Sektion 4.11.6 i ansökan för täkten. Överskottsvatten från
bergtäkter innehåller normalt stenpartiklar (som avskiljs i sedimentationsdammen) och något
förhöjda kvävehalter (ungefär samma som i jordbruksbygder) som omhändertas i småvattnet.
Våtmarker renar vattnet från kväve genom denitrifikation, upptag i biomassa och
sedimentation, se Sektion 4.14.5 i ansökan för täkten.
2. Olycksrisk
Senast tre år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren lämna in en
detaljerad efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med markägare
och tillsynsmyndighet. I Figurerna 1 och 2 visas profil 3. Denna är utformad i samråd med
Länsstyrelsen i Kalmar. Då marknivån kring täkten är ganska jämn kommer utformningen att
vara likartad kring hela täkten (där det inte blir fågelhyllor eller strand). Branterna skrotas och
ges en så flack lutning som möjligt, vilket sprängtekniskt ligger i storleksordningen 15º från
vertikalplanet. De måste utföras med någon typ av förvarning som till exempel en
avstädad/sopad bergyta ovanför. Profilerna 1 och 2 (fågelhylla respektive strand) redovisas i
kompletteringen insänd 2018-10-23.
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Figur 1. Vertikalsnitt utmed profillinje 3.
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Figur 2. Profillinjer. Höjden 147 möh avser täktbottnen efter avslutad brytning, inte vattenytan.
3. Behovsutredning
Syftet med täkten är att leverera material till asfalt till de mest trafikerade vägarna i södra
Sverige, till betong till bostäder i närområdet samt till vägmaterial 0/16, 0/32 med flera till vägar
och planer. I Skåne saknas förutsättningar för att producera ballastmaterial till asfalt till
högtrafikerade vägar. 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.
I verklig produktion bedöms ballastmaterialet få ett genomsnittligt kulkvarnsvärde ≤ 7. Det är
mycket ovanligt att ett bergmaterial är lämpat för så många olika användningsområden. Det
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finns få täkter som klarar att leverera material till samtliga kvalitetsklasser av asfalt, så
efterfrågan på bergmaterial för detta ändamål är mycket stor.
Krav på asfaltsmaterial till högtrafikerade vägar
I SGUs ”Grus, sand och krossberg 2017” 1 står: ”Upp till 96 procent av de svenska
asfaltbeläggningarna består av stenmaterial. För vägarna med den högsta årsdygnstrafiken
används oftast stenrik asfaltbetong (ABS), där en stor andel av materialet utgörs av en mycket
slitstark 11/16-sten, en sten med ett lågt kulkvarnsvärde (<7%). Framförallt används bergarter
som kvartsit eller vulkanit till detta men i flera delar av landet saknas dessa högpresterande
material varför man söker efter andra stenmaterial med ett lågt kulkvarnsvärde.”
Kraven på ABS (stenrik asfaltbetong) visas i Tabell 1.

Tabell 1. Ballast för slitlager ABS (stenrik asfaltbetong), enligt SS-EN 13108-5: SMA.
Kulkvarnsvärdet är en kritisk egenskap för slitlagerbeläggningar speciellt på högtrafikerade
vägar. Kulkvarnsvärdet har genom vetenskapliga undersökningar konstaterats ge en utmärkt
korrelation till dubbdäcksnötning på asfaltbeläggning2. Metoden innebär våtnötning av en
bestämd mängd stenmaterial i en kvarn där stålkulor får nöta på stenmaterialet under en timme.
Provningen sker på fraktion 8-11 eller 11,2-16 mm. Efter nötningen bestäms den mängd av
provet uttryckt i viktprocent som passerar 2 mm, vilket utgör kulkvarnsvärdet.
För att få god kornform, är det nödvändigt med två till fyra krossningssteg med måttliga
nedkrossningsförhållanden3. För de asfaltsfraktioner som ska tillverkas här krävs fyra
krossningssteg. Vid varje krossningssteg förbättras stenmaterialets mekaniska egenskaper
(både hållfasthet och nötningsmotstånd) och kornform. En centrifugalkross, t.ex. en VSI-kross
(Vertical Shaft Impactor crusher), används i slutsteget för att förbättra ett krossmaterials
kornform vid produktion av betong- och asfaltballast. Krossning sker då både genom
impaktering (krock med rotorns blad och andra korn) samt abrasion (nötning mot stålhöljets
innervägg). När det gäller betongtillverkning används VSI-krossningen framförallt för att
förbättra kornformen på det finaste materialet, som ersätter naturgrus.
Då svaghetszonerna redan krossats ned och nötning skett i krossprocessen så får den slutliga
ballastprodukten i verklig produktion en högre kvalité, och lägre kulkvarnsvärde, än vid
provtagning av borrkärnor av samma bergmaterial. I verklig produktion kommer
ballastmaterialet i den sökta täkten därför att få ett genomsnittligt kulkvarnsvärde ≤ 7, se
Sektion 3.5.2 i ansökan. LA-talet ligger redan i provtagningen av materialet på 18 – 20 %.
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SGU, Grus, sand och krossberg 2017, Periodiska publikationer 2018:2.
Trafikverket, Val av beläggning, Kunskapsdokument, Publikationsnummer: 2014:173.
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http://www.asfaltboken.se/stenmaterial/
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Riksintressant material
År 2017 var antalet täkter i Sverige 1 250 stycken4. En uppskattning från SGU5 är att i
storleksordningen 20 – 30 av dessa kan producera asfaltballast med ett kulkvarnsvärde ≤ 7. Det
är alltså bara ca 2 % av täkterna i Sverige som kan producera asfaltsmaterial till högtrafikerade
vägar. De flesta av dessa ligger i Bergslagen, kvartsiter och porfyrer. Kvartsiter kommer från
Dalsland.
Materialets bra kulkvarnsvärde gör att SGU kan betrakta detta som ett riksintressant material6.
SGU har under senare tid utsett ett riksintresse för en bergråvara som är bra som slitlager7. Det
är särskilt de goda egenskaperna som beläggningsmaterial vid vägbyggen som gör bergråvaran
i detta område efterfrågad. Här står bland annat ”Stora delar av Sverige saknar lämplig
bergråvara för högpresterande slitlagerballast, som bland annat används på motorvägar.
Högpresterande bergmaterial ger beläggningar med större livslängd, vilket minskar
underhållskostnaderna och materialförbrukningen.”
Konkurrens
Fler täkter leder till ökad konkurrens och press på priserna, vilket i sin tur medför lägre
kostnader för bygg- och anläggningsarbeten. PEAB AB (som äger Swerock AB) är det största
byggföretaget inom Sverige (ca 15 000 anställda) och Peab Asfalt AB är Sveriges största
asfalttillverkare, men saknar en täkt i södra Sverige som kan leverera asfaltsballast till vägarna
med den högsta årsdygnstrafiken. Den sökta täkten ska serva hela Peab Asfalt region syd med
kvalitetssten, eftersom vi idag inte har någon egen täkt som klarar dessa krav. Swerock har
under 2018 köpt sin asfaltsballast för de högst trafikerade vägarna i södra Sverige från
Eaglerock (Rune Erikssons åkeri AB, Bockara 6:3) vid Oskarshamn, 13 mil nordost om
Alvesta. Bergmaterialet i exempelvis Swerocks täkt Rolsmo är av lägre kvalité avseende
användning till asfalt och denna täkt kan därmed enbart leverera asfaltsmaterial till mindre
trafikerade vägar.
I Skåne saknas förutsättningar för att producera ballastmaterial till asfalt till högtrafikerade
vägar, eftersom berggrunden här mestadels består av yngre, sedimentära bergarter av dålig
kvalitet. Swerocks täkt Veberöd ligger inom ett av de få områden i Skåne med en enligt SGU
högre klassning för produktion av ballastmaterial till väg, men inte heller denna klarar att
producera asfaltsmaterial till de mest trafikerade vägarna.
Mark- och miljööverdomstolen anger i domskälen i målet M 7369-17 att ”Konkurrensverket
har i ett yttrande i Mark- och miljööverdomstolens mål M 337-03 (MÖD 2003: 108) anfört att
det kan finnas ett behov ur konkurrenssynpunkt även om det vid en mer teknisk beräkning
framstår som att tillgång och efterfrågan är i balans. Vid bedömningen av om det finns ett behov
bör enligt Mark- och miljööverdomstolens mening vägas in det samhälleliga intresset av en
fungerande konkurrensutsatt marknad.” Materialet i befintliga täkter räcker inte till för att
leverera de mängder högkvalitativt asfaltsmaterial som efterfrågas, se Sektion Tillgång på
asfaltsmaterial till högtrafikerade vägar i södra Sverige nedan.
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SGU, Grus, sand och krossberg 2017, Periodiska publikationer 2018:2.
Uppskattning av Mattias Göransson, Senior geologist, SGU
6
Mattias Göransson, Senior geologist, SGU
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https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/juli/utpekande-och-detaljavgransning-av-riksintresset-skrikarhyttan-inora-kommun/
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Efterfrågan på asfaltsmaterial till högtrafikerade vägar i södra Sverige
I Figur 3 visas Trafikverkets vägar söder om Bergslagen som har ett uppmätt trafikflöde på över
3500 ÅDT, och därmed kräver ett slitlager gjort på bergmaterial med ett kulkvarnsvärde på 7
eller lägre. Till dessa kommer alla högtrafikerade gator i städerna (där kommunerna kravställt
mot TRV handlingar), som sköts kommunalt (ej med i Trafikverkets statistik). En tumregel är
att en vältrafikerad landsväg, en Europaväg eller en riksväg behöver ett nytt slitlager ungefär
vart 6:e till vart 10:e år, beroende på trafik8.

Figur 3. Trafikverkets vägar söder om Bergslagen som har ett uppmätt trafikflöde på över 3500
ÅDT, och därmed kräver ett slitlager gjort på bergmaterial med ett kulkvarnsvärde på 7 eller
lägre. Till dessa kommer alla högtrafikerade gator i städerna (där kommunerna kravställt mot
TRV handlingar), som sköts kommunalt (ej med i Trafikverkets statistik). Täkten är markerad
med lila.
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http://www.markarbetenstockholm.com/fragor-och-svar-om-asfalt
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Uppskattningsvis upphandlar Trafikverket i dagsläget ca 100.000 ton asfaltmassa söder om
Växjö med dessa krav på stenmaterial. Kravställan är på fraktionerna 4-16 mm. 100.000 ton
massa med hårdsten (kulkvarn ≤7) är mycket eftersom täkterna även ska leverera till övrig
marknad (anläggningsarbeten, förstärkningsmaterial, bärlager, övriga asfaltmassor, betong
etc). Dessutom blir det mycket ”spill” eftersom hårdstenen oftast ingår i en ABS massa där den
största delen ska ligga mellan 8-11 alt 11-16.
Trafikverket planerar också ett stort antal nya vägprojekt i södra Sverige, se Figur 5. Givetvis
kommer det att tillkomma en stor mängd projekt under de 20 år som vi söker tillstånd för. Täkter
måste ligga strategiskt då det i södra och mellersta Sverige tar cirka 5 -10 år från det att man
börjar söka efter en bra lokalisering till att täkten är igång i full produktion. Som jämförelse kan
nämnas att efter att en entreprenör fått ett underhållsavtal (ex asfaltera en väg) ska arbetet
påbörjas inom ett par månader, för nybyggnation av motorvägar och större vägar ska arbetet
normalt påbörjas inom ett halvår från det att tilldelning skett i anbudet. Det går alltså inte att
starta en täkt för ett specifikt projekt. För att ändå nämna några motorvägsprojekt i södra
Sverige som är på gång nu:
Kronoberg
* E4, Ljungby–Toftanäs, motorväg: Trafikverket bygger ut E4 förbi Ljungby till motorväg
mellan Kånna och Toftaholm. Arbetet beräknas ta fyra år och påbörjades i december 2018.
Skåne / Blekinge / Kalmar
* E22 genom Skåne: I Sverige börjar E22 i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne och Blekinge
upp till Norrköping. Vägen går förbi bland annat Malmö, Lund, Kristianstad, Sölvesborg,
Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Sträckan i Sverige är 56 mil lång.
Genom att bygga om E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre
för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka
rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen. Projektet består av många olika delar
med olika byggstart.
* E65 mellan Svedala och Börringe ska byggas om för att kunna öka trafiksäkerheten längs
delsträckan. Sträckan mellan Svedala och den nya trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen ska bli
motorväg. Trafikverket planerar för att börja bygga 2022 och slutföra projektet 2024.
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Figur 5. Planerade vägprojekt i södra Sverige9. Täkten är markerad med lila.
SGU har gjort en ny prognos10 (2018-11-15) för hur Sveriges behov av ballast kommer att öka
fram till 2040, se Figur 6. SGUs prognos bygger på sambandet mellan aktiviteten inom byggoch anläggningssektorn och den statistik över ballastleveranser som verksamhetsutövare
redovisar i sin miljörapportering. Hänsyn är även tagen till förändringar i befolkningsmängd.
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https://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/svenskballastproduktion/ballastanvandning---prognos-till-2040/
10

8

Figur 6. Diagrammet visar förbrukningen av ballast från täkter 2000 till 2017. För åren 2018
till 2040 har en prognos gjorts för den framtida förbrukningen som en förväntad
maximummängd och en förväntad minimummängd. Förbrukningen anges i miljoner ton
(Mton). Sammanställningen och prognosen är gjord av SGU.
För att bygga infrastruktur, byggnader och anläggningar behöver samhället tillgång på
ballastmaterial. Enbart under 2017 levererades 95 miljoner ton ballast i Sverige. Samhällets
behov av ballast styrs av aktiviteten inom bygg- och anläggningsområdet. Bostadsbyggandet
minskar troligen under de närmaste åren. Men det sker från en hög nivå samtidigt som stora
långvariga investeringar i infrastruktur har påbörjats. SGU har i en ny prognos bedömt att
ballastbehovet under närmaste åren därför kommer vara fortsatt högt. Även en mycket försiktig
uppskattning av utvecklingen över en längre tid pekar på en produktion som är högre än
medelvärdet för den årliga ballastproduktionen för perioden 2000 – 2015. Detta även under en
sämre byggkonjunktur. Den ökande efterfrågan beror på en ökande befolkning, samt
investeringsbehov i byggnader och anläggningar.
De största behoven av material kommer att finnas i regioner där vi har en stark
befolkningstillväxt. De regioner där behovet av ballast kommer vara som störst är
Stockholmsregionen, Skåne och Göteborgsområdet. Särskilda satsningar i större
infrastrukturprojekt med tillhörande satsningar i bostadsbyggande, som snabbjärnvägar mellan
Göteborg, Malmö och Stockholm samt Norrbotniabanan, kan göra att även andra delar av landet
får ett kraftigt ökat behov av material.
En hållbar materialförsörjning innebär att täktverksamhet är lokaliserad till bra platser. En bra
lokalisering innebär att transportavstånden är korta, att det går att producera ändamålsenliga
ballastmaterial med god användbarhet för flera användningsområden samt att verksamheten har
så liten miljöpåverkan som möjligt.
Tillgång på asfaltsmaterial till högtrafikerade vägar i södra Sverige
Den sökta täkten ska serva hela Peab Asfalt region syd med kvalitetssten (hela södra Sverige
inklusive Skåne), eftersom vi idag inte har någon egen täkt som klarar dessa krav, se ovan. Nya
lokaliseringar med den här bergkvalitén är extremt svåra att hitta, och det krävs ju också att just
9

de platserna ligger på ett rimligt avstånd från allmänväg och närboende, samt inte innehåller
alltför stora motstående intressen (natur- och kulturvärden med mera). Den nu sökta täkten är
därmed unik, se Sektion Riksintressant material ovan..
Täkter som har bergmaterial med kulkvarn under 7 i närområdet är följande: Urshult (Skanska),
Vederslövs-Nöbbeles strax söder Växjö (Alwex LBC), Berg norr Växjö (Svevia) och 2 täkter i
Åseda (Näslunds schakt och Uppvidinge LBC). Räppes material med kulkvarn under 7 finns
det enligt inhämtade uppgifter knappast något kvar av. Exakta mängder som levereras av
konkurrenterna till olika ändamål är inte information Swerock kan få tillgång till. Dessa täkter
räcker dock inte till för att leverera de mängder högkvalitativt asfaltsmaterial som efterfrågas,
utan Swerock har under 2018 fått köpa sitt asfaltsmaterial kulkvarn ≤7 från Eaglerock vid
Oskarshamn, 13 mil nordost om Alvesta. Detta eftersom företaget saknar en egen täkt i södra
Sverige som kan producera den här typen av material. I Skåne saknas förutsättningar för att
producera ballastmaterial till asfalt till högtrafikerade vägar.
Mattias Göransson på SGU gör följande bedömning (2018-12-11): ”Låter intressant med en
täkt med AN < 7% i Växjö. Om det är en porfyr-ryolit är det fullt möjligt. Om det är en granit
så tillhör det landets bästa - tror att de bästa jag stött på är Räppe i närheten, Hovgården i
Uppsala och en täkt i Hofors. Alla dessa hade ca 7 % efter VSI-krossning. Du kan hänvisa till
oss.”
Stenrik asfaltbetong som används till de mest trafikerade vägarna består till cirka 60 – 70 % av
sorteringarna 8-11 mm och 11-16 mm11. Åtgången på just dessa sorteringar till högtrafikerade
vägar är alltså mycket stor. Då detta är ”smala” sorteringar (snäv storleksfördelning) så är
utbytet i täkterna av dessa sorteringar samtidigt litet. Exakt hur mycket man får ut varierar
givetvis, men i storleksordningen 10 % av det som produceras i en täkt är sortering 8-11 mm
och ca 13 % 11 – 16 mm12.
I södra Sverige finns en rad asfaltverk (till alla typer av asfaltkvalitéer), inget av dessa verk står
dock i en täkt med ett bergmaterial med kulkvarn under 7.
Peab:
Veberöd (Lund)
Bjärsgård (Helsingborg)
Rolsmo (Tingsryd)
Sävsjö
Kållered (Göteborg)
Styvinge (Linköping)
Svevia:
Ale
Asfaltbolaget:
Furuby (Växjö)
Sandahls grus och asfalt:
Hok (söder om Jönköping)
Östad (vid Alingsås)
11
12

Information från Reinhold Tilling, Arbetschef Peab Asfalt AB
Information från Rolf Pettersson, Arbetschef Swerock AB
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NCC:
Södra sandby (Lund)
Kylinge
Biskopstorp Kvibille (Halmstad)
Ubbarp (Jönköping)
Tagene
Ramnaslätt
Kalsås (Uddevalla)
Skanska:
Dalby
Önnestad (Kristianstad)
Räppe (Växjö)
Varberg
Hamstad
Jönköping
Kållered (Göteborg)
Vikan (Göteborg)
Hällevadsholm
Rockneby (Kalmar)
Lidköping
Norrköping
Skövde
Västervik
Tillgång och efterfrågan på betongmaterial i närområdet
En täkt som tillverkar material med kulkvarn 7 måste ha en naturlig hemmamarknad annars får
man ett ej säljbart lager av ballastmaterial 0 – 8 mm. Detta eftersom stenrik asfaltbetong som
används till de mest trafikerade vägarna består till cirka 60 – 70 % av sorteringarna 8-11 mm
och 11-16 mm13.
Materialet i den planerade täkten är även lämpligt för bland annat betong för bostadsbyggande.
Naturgrus används fortfarande till betong men kan med hjälp av Engaholmstäkten ersättas med
bergkross. 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. Bostadsbyggandet i Kronobergs län fortsätter att öka14, och behov av nya
bostäder finns i alla kommuner, vilket medför en ökad efterfrågan på material till bostäder
(betong). 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. Provtagningarna av aktivitetsindex (ett mått på strålningen från materialet)
som gjorts inom verksamhetsområdet visar också att berget är lämpligt som byggnadsmaterial
till bostäder. Behovet av ballastmaterial till betong för bostadsbyggande i närområdet beskrivs
mer detaljerat i kompletteringen insänd 2018-10-23.
Tillgång och efterfrågan på järnvägsballast
I tillägg bedöms materialet även vara lämpligt som järnvägsballast klass I (högsta klassen)
enligt Trafikverket TDOK 2014:0759/BVS 585.52 - Makadamballast för järnväg, se Sektion
3.5.2 i täktansökan. Förutom Skanska / Räppe har inget företag i Kronobergs län godkännande
13
14

Information från Reinhold Tilling, Arbetschef Peab Asfalt AB
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=7&t=Lan&eqo=15
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för banverksmakadam15. Årligen satsas många miljarder på att rusta upp och modernisera
landets järnvägar och vägar. Trafikverket planerar ett stort antal järnvägsprojekt i södra Sverige,
se Figur 7.
Ett exempel är Sydostlänken. Trafikverket utvecklar stråket Älmhult-Olofström-Blekinge
kustbana för att förbättra förutsättningarna för godstrafik, både i stråket såväl som vidare till
Blekingehamnarna för sjötransport mot Polen och Baltikum. Utvecklingen skapar även
möjlighet till persontrafik. Då Sydostlänken innebär en ny koppling mellan Södra stambanan
och Blekinge kustbana kommer den avlasta Södra stambanan. Upprustningen, tillbyggnaden
och elektrifieringen av Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana ingår i regeringens nationella
trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029. Trafikverket
har inlett arbetet med det planeringsarbete som krävs för ett genomförande enligt
regeringsbeslutet i tidsperioden 2024-2029.

Figur 7. Planerade järnvägsprojekt i södra Sverige16. Täkten är markerad med lila.
15

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Leverantorsinformation/Godkanda-leverantorerav-jarnvagsmakadam-till-Trafikverket/
16
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/
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4. Strandskydd
Swerock AB ansöker om dispens från strandskyddet då avståndet till ytvattendraget är ca 2025 m som minst, se punkt 17 i kompletteringen från 2018-10-23.
Det särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c § och som är aktuellt i detta fall är att
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, se behovsutredningen för täkten i Sektion 4.6 i täktansökan, punkt
14 i kompletteringen insänd 2018-10-23 samt punkt 3 ovan. 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. 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. Bostadsbyggandet i Kronobergs län fortsätter att öka17, och behov av nya
bostäder finns i alla kommuner, vilket medför en ökad efterfrågan på material till bostäder
(betong). 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. Provtagningarna av aktivitetsindex (ett mått på strålningen från materialet)
som gjorts inom verksamhetsområdet visar också att berget är lämpligt som byggnadsmaterial
till bostäder.
De särskilda skälen utgår huvudsakligen från de allemansrättsliga värdena. Intrånget i det
ursprungliga syftet med strandskyddet (trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden) påverkas här endast marginellt. Området är inte av något särskilt intresse för
friluftsliv. Det är här uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften. En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och
djurlivet. Detta 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
samt rätad och fördjupad, se naturvärdesinventeringen av Enetjärn Natur AB i Bilaga E till
täktansökan
Göteborg 2019-01-09
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