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Angående ansökan om tillstånd till grustäkt på fastigheten Bondestorp 1:5,  
Tidaholms  kommun 
_____________________________________________________________________ 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 8 maj erhållit rubricerat ärende för 
yttrande. Med anledning härav framför SGU följande. 
 
Sammanfattande bedömning och ställningstagande 
 
På föreliggande underlag går det enligt SGUs mening inte att bedöma om det finns 
förutsättningar att bevilja täkttillstånd enlig ansökan, då det inte framgår hur mycket av det 
planerade uttaget som ska ske för ändamål där det finns alternativ till naturgrus.   
Sökanden bör redovisa hur stor del av den planerade produktionen som kommer att gå till 
användningsområden där ersättningsmaterial saknas i dagsläget (i detta fall gjutsand och 
prydnadssten).  
 
Om huvuddelen av den planerade produktionen ska gå till gjutsand och prydnadssten 
föreslår SGU att tillstånd för uttag av en reducerad volym medges under en kortare period 
(maximalt 10 år), förutsatt att det sker på ett sätt så att risken minimeras att grundvattnets 
kvalitativa status försämras. 
 
Om huvuddelen av produktionen bedöms gå till användningsområden där det finns 
alternativ till naturgrus avstyrker SGU fortsatt täkttillstånd. 
 
SGUs utgångspunkter  

 
SGU är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och 
mineralhantering. SGU ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande 
av landets mineralresurser. SGU är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten 
av god kvalitet” och däri ingående precisering om naturgrus. SGU utgår vid sina 
ställningstaganden rörande naturgrustäkt från sitt miljömålsansvar och från bestämmelserna i 
miljöbalken.  
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Planerad täktverksamhet 
 
Remissen avser ansökan om förnyat tillstånd till grustäkt på fastigheten Bondestorp 1:5 i 
Tidaholms kommun, inlämnade av Roland Larsson Grusförsäljning AB. Totalt ansöks om 
ett uttag av ca 195 000 ton sten och grus med ett årligt uttag av 10 000 – 15 000 ton fram 
till 2028. Brytning av kommer att ske över och under grundvattenytan inom befintligt 
verksamhets- och brytområde.  

 
SGUs bedömning 

Ersättningsmaterial: 
 SGU kan konstatera att ersättningsmaterial finns att tillgå för flertalet av de 
användningsområden som anges i ansökan. Endast för gjutsand och prydnadssten saknas i 
dagsläget lämpliga ersättningsmaterial. Vad gäller betongballast finns goda exempel från flera 
platser i Sverige på att helkrossat berg kan användas även för finandelen till de flesta 
betonganvändningsområden.  SGUs bedömning är att berggrund lämplig för tillverkning av 
helkrossad ballast för betong finns i försörjningsområdet (regionen) och att den lokala 
berggrunden skulle kunna användas förutsatt att den inte är glimmerrik, högstrålande eller 
alkalisilikareaktiv. Helkrossad ballast produktion förutsätter en investering (VSI-kross, 
vindsikt) och en viss tids optimering av krossprocessen. 
 
Sökanden har inte angett hur stor del av produktionen som planeras att gå till gjutsand och 
prydnadssten och hur behovet av dessa produkter ser ut i regionen. Utan dessa uppgifter kan 
SGU inte bedöma om fortsatt täkt är förenlig med miljöbalken. 

 
Grundvattenförhållanden och dricksvattenförsörjning:  
Grustäkten är lokaliserad inom det långa åsstråk bestående av isälvssediment (sand och grus) 
som sträcker sig genom bland annat hela Skaraborg från Mullsjö i söder till sjön Skagern i 
norr. Grundvattentillgången varierar i åsstråket, men bedöms i det aktuella området enligt 
SGUs länskarta vara mycket stor, 25-125 l/s, vilket också anges i den kompletterande texten. 
Grundvattnet i åsstråket i närområdet till täkten används inte i någon större omfattning idag 
för dricksvattenförsörjning, men är liksom andra avsnitt av åsstråket som inte utnyttjas en 
viktig framtida resurs för dricksvattenförsörjningen. Det gäller inte minst med tanke på att 
vattenledningen från Vättern till flera större orter i Skaraborg går genom avlagringen nära 
täkten. Därmed finns förutsättningar för att kunna utnyttja grundvattnet i åsen i det aktuella 
området för vattenuttag med påkoppling till vattenledningen. 
 
I den kompletterande texten framgår inte att området vid grustäkten ingår i den 
grundvattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer enligt Vattenförvaltningen som 
betecknas Hökensås (SE643934-139880). 
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Det finns redan nu täktsjöar vilket innebär att grundvattnet har mycket hög sårbarhet inom 
täktområdet. Generellt anser SGU att 2 m är ett minimum av omättad zon mellan högsta 
grundvattennivå och lägsta brytnivå och förordar generellt större mäktighet hos den 
omättade zonen för bättre skydd av grundvattnet. När detta inte går att uppfylla längre i den 
aktuella täkten, och att den helt övervägande delen av den sökta uttagsvolymen ligger under 
grundvattenytan, är det istället vid fortsatt uttag viktigt att ett kontrollprogram för 
vattenkvaliteten nedströms grustäkten under driftstiden fastställs. I detta fall ser SGU det 
som mycket viktigt att det inte sker en areell utvidgning av täkten och anser, vid ett 
eventuellt fortsatt uttag, det är bättre att materialet tas ut ur täktsjöarna.  
 
Naturmiljö:  
SGU har inte bedömt de geologiska och geologiskt relaterad naturvärdena. 
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Åberg. 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologerna Mattias Göransson, Lars-
Ove Lång, Lena Lundqvist och Lars Rodhe, den senare föredragande, deltagit. 
 
 
 
 
Anna Åberg 
 
   Lars Rodhe    
 

 
 
 


