SGU

YTTRANDE

Sveriges geologiska unders6kning
Geological Survey of Sweden

1(4)

Vart datum/Our date

Vir beteckning/Our reference

2017-05-04

33-740/2017

Err datum/Your date

Er beteckning/Your reference

2017-03-31

551-4748-2016

Lansstyrelsen Orebro tan
Miljoskyddsenheten
701 86 Orebro
orebro@lansstyrelsen.se

Ans6kan om tillstand enligt milj6balken till takt av berg- och grus pa
fastigheten Frosvidal 2:5 i Orebro kommun.
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) har den 31 mars mottagit rubricerat arende
for yttrande. Med anledning harav vill SGU framf6ra foljande.

SGUs beddmning
Ans6kan ayser fortsatt takt av naturgrus samt etablering av bergtakt. SGUs
beddmning ar att den f6reslagna utokade taktverksamheten av naturgrus inte ar
f6renlig med 9 kap. 6 f § Miljobalken och 3 kap. 6 § Milj6balken. Takten ligger i ett
omrade som utgor en vardefull naturmiljo och som oven ar av riksintresse for
naturvard med geovetenskapliga riksvarden. SGU bed6mer att fortsatt takt av
naturgrus utanfor nu paverkat omrade kommer medfora pataglig skada pa
riksintressets geovetenskapliga varden. Det ar aven oklart hur den planerade
bergtakten och den darmed uppkomna grundvattenaysankningen kommer att
paverka naturmiljon.
For de flesta anvandningsomraden som redovisas f6r anvandningen av naturgruset
finns det idag ersattningsmaterial och materialsammansattningen hos naturgruset ar
inte den mest lampliga for naturgrustakter.

Omrddets natur- och kulturvdrden
SGU kan konstatera att det i ansokan saknas en relevant beskrivning av de
geovetenskapliga vardena och hur de kommer paverkas av en utokad taktverksamhet.
Den 27 april bes6kte SGU omradet, inom vart arbete for dokumentation av
geovetenskapligt vardefulla omraden. Denna dokumentation, tillsammans med
beskrivningen av riksintresset Blackstahyttan i lansstyrelsens registerblad saint
Inventeringen av Svallgrustillgangar Tangs Kilsbergen (SGU Rapport och
meddelanden 7 1977), ligger till grund for bedomningen av omradets
geovetenskapliga varden som SGU ger i det har yttrandet.
Takten ligger i ett riksintresse for naturvard Blackstahyttan NRO18049 vilket i
huvudsak ar grundat pa geovetenskapliga riksvarden och utpekat av Naturvardsverket
enligt 3 kap. 6 § Miljobalken. Vid den senaste revideringen (1999/2000) av det

Organisalionsnr 202100-2528
Huvudkontor / Head office:
Box 670
SW-751 28 Uppsala, Sweden
Besok / Vsh: Villavogen 18
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax 018 1792 10 / +46 18 17 92 10
E-mail: sgu@sgu.se

Filial / Regional Office:
Guldhedsgatan 5A
SE-413 81 Goteborg, Sweden
Tel. 031 708 26 50 /+46 31 708 26 50
Fax 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75
E-mail: gt g@sgu.se

Filial / Regional office:
Kiliansgatan 10
SE-223 50 Lund, Sweden
Tel 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70
Fax 046 31 17 991 +46 46 31 17 99
E-mail: lund@sgu.se

Filial / Regional Office:
M i nera li nformati o nskontorel
Skolgalan 11
SE-930 70 Mala, Sweden
Tel 0953 346 00 / +46 953 346 00
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86
E-mail: minko@sgu.se

Filial / Regional Office:
Box 803
SE-101 36 Stockholm, Sweden
Besok / Vsil: Blekholmstorget 30, uppg. F
Tel 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14
E-mail: stockholm@sgu.se

SGU

Sveriges geologiska undersokning
Geological Survey of Sweden

tidigare riksintresset for naturvard kallat Kilsbergskanten, var Blackstahyttan ett av de
omraden som kvarstod som riksintresse pa grund av sina h6ga kvaliteter. Mot
bakgrund av det har Ur det a.nmarkningsvart att taktverksamhet har tillatits fortsatta
inom riksintresseomradet.
Det geovetenskapliga vardet i riksintresset Blackstahyttan utgors inte av enskilda
geologiska bildningar och fenomen utan omradet representerar som helhet en
utveckling, processer och fSreteelser, som for Kilsbergskanten ar sarskilt val utbildade
inom riksintresseomradet. Der omrade dar utbkad takt av naturgrus planeras utgors
av distala deltaavlagringar (som hor samman med deltabildningen Lovbrickan vid
Hogsta kustlinjen), tackta av grova svallsediment. Strandprocesser har har utbildat
tydliga svagt sluttande strandplan med tillhorande strandvallar och tva val utbildade
strandhak. Nivaerna for de tydliga strandhaken sammanfaller med nivan for
Ancylussjon (ett tidigare stadium i Ostersjons utveckling) i regionen och
representerar troligtvis en period med langsammare strandforskjutning under
Ancylustid. I sluttningen sydost om patankt verksamhetsomrade finns ett antal
kallutfloden som tydligt paverkar vegetationen. Som ingaende i riksintresseomradet
far dessa sammanhang anses utgora exempel pa hur de geologiska forutskmingarna
ger upphov till en vardefull naturmiljo. Det ar oklart hur bergtakten kommer att
paverka tillflodet av grundvatten till kallorna.
Der finns alltsa idag, trots tidigare taktverksamhet, fortfarande mojlighet att folja
landskapets urveckling fran isaysmaltningen, hogsta kustlinjen och strandprocessernas
omfattande omformning och omlagring av aldre sediment och kontinuerlig bildning
av landformer pa successivt allt lagre nivaer i landskapet till foljd av landhojningen.
Det geologiska sambandet med de finkorniga sedimenten med ravinbildningar pa
slatten nedanfor Kilsbergen ar Wen tydligt. En utvidgning av taktverksamheten kan
inte ses som forenligt med riksintressets varden da vi bedomer att detta ytterligare
kommer att paverka helhetsbilden med alla ingaende variationer liksom
sammanhangen, och utgora en pataglig skada pa den vkdefulla naturmiljon och
darmed aven en pataglig skada pa riksintressets geovetenskapliga riksvarden. Har ar
det sarskilt viktigt att komma ihag att taktverksamhet utgor en irreversibel skada. I
Naturvardsverkets allmanna rad om bedomningen av pataglig skada pa riksintressen
for naturvard (Handbok 2005:5) star det "... En negativ inverkan som ar irreversibel
med ayseende pa nagot varde som utgor grunden for riksintresset bbr som regel anses
utgora pataglig skada pa natur- eller kulturmiljon."
SGU kan aven konstatera att de befintliga naturreservat som finns i omradet inte till
fullo representerar omradets varden utan utgor fragment av de geologiska
sammanhangen och var uppfattning ar att omradet i sin helhet har sadana kvaliteter
art der skulle motivera en utokning av befintliga naturreservat.
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Materialsammansattning hos naturgruset och mojligheter till ersattningsmaterial.
I ans6kan angel art materialet i det tilltankta taktomradet framst utg6rs av sand vilket
representeras av en siktanalys av materialet (Bilaga 4 i ans6kan). Der har provet kan
dock inte ses som representativt f6r avlagringen sour helhet. Vid SGUs bes6k i takten
den 27 april 2017 konstaterades det att materialet i befintliga taktvaggar utgbrs av ca.
1— 15 m stenigt grus underlagrat av +3 m i huvudsak sandigt material. Siktanalysen
kan enbart ses som delvis representativ f6r den undee finkorniga i huvudsak sandiga
enheten som kan karaktariseras som deltasediment. I och med att en relativt stor
andel grovt material beh6vs tas bort for att na finkornigare material kan avlagringen
inte ses som gynnsam f6r lokalisering av grustakter da der ar de finkorniga material
under 4 mm som kan vara svart att ersatta med krossat berg.
For de flesta anvandningsomraden som beskrivs i ans6kan f6r anvandning av
naturgruset i takten finns det idag ersattningsmaterial (se SGU rapport 2015:35).
Vad gaper anvandning av naturgrus till betong har SGU kannedom om att der idag
produceras betong av helkrossad ballast i Orebro. Der finns alltsa mojligheter att
producera betong av helkrossad ballast i regionen.

Berggrundens kmplighet som ballastmaterial
I ans6kan ar berggrunden val beskriven. I takten finns en gnejsgranit omgiven av
gnejsiga vulkaniska bergarter. Det f6rekommer ocksa inlagringar av basiska bergarter
och pegmatit upp till 20 %. Gnejsgraniten haller en bra kvalitet, kulkvarnsvarde 8.59 (fraktion 1.2/16 mm) vilket g6r den lamplig till flera anvandningsomraden.
Omgivande vulkaniska bergarter uppvisar sannolikt en liknande kvalitet. Daremot
kan inlagrad pegmatit (i form av lite st6rre kroppar, men ocksa som sliror och adror)
ha en negativ inverkan pa kvaliten. SGU delar uppfattningen att den 6kande
sprickigheten inte beh6ver paverka kvaliten namnvart.
Aktsamhet bbr iakttas angaende stralningsnivaer i bergmaterialet om det f6rekommer
pegmatitinlagringar. H6ga aktivitetsindex har uppmatts i denna geologiska miljb.

Grundvatten
S6kanden har 1atit genomf6ra en hydrogeologisk utredning f6r ans6kan om fortsatt
och utvidgad taktverksamhet. SGU anser att denna hydrogeologiska utredning ar
mycket val utf6rd som inkluderar en rimlig konceptuell hydrogeologisk beskrivning
av omradet och en bversiktlig numerisk modellering med rimliga
parameterantaganden. SGU ser inte nagon anledning att ifragasatta resultaten av
utredningen dar det bland konstateras att samtliga identifierade brunnar och
fastigheter som eventuellt har brunnar ligger utanf6r det beraknade influensomradet
for grundvattenaysankning (>0,1 m i jord och >0,3 m i berg). Dock kommer ett
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omrade med skogligt biotopskydd att hamna inom influensomradet vilket ansokan
namner.
I ansokan star det "I det aktuella fallet kommer inga allmanna eller enskilda intressen
att skadas pa grund av att behov kan uppkomma att pumpa upp vatten fran
taktbotten". Som redovisats i den hydrogeologiska utredningen kommer det med
stbrsta sannolikhet bli en grundvattensankning i omradet med skogligt biotopskydd.
I den hydrogeologiska utredningen star det angaende detta: "Nagon
naturvardesbedomning ayseende detta specifika omrade hat inte utforts och direkt
konsekvens kan darfor inte bedomas". Det finns ocksa ett resonemang om att "...
vegetationen kommer att hinna anpassa sig och forlanga rotter... ". Men eftersom
ingen inventering har utforts i aktuellt omrade ser SGU det inte som styrkt att
rotterna skulle forlangas men vi saknar kompetens att bedoma detta. Med
anledningen av osakerheten i paverkan av aktuellt omrade anser SGU att det inte ar
uppenbart att allmanna intressen inte skadas genom vattenverksamhetens inverkan pa
vattenforhallandena.
I den hydrogeologiska utredningen konstateras att brytning stallvis kommer att ske
under grundvattenytan aven inom grustakten. Detta star i strid med SGUs
stAningstagande for grustakter om att en 3 m djup omattad zon bor lamnas till den
h8gsta grundvattenytan (se http://www.sgu.se/sarnhallsplanering/bergmaterial-forbyggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-bergtakter/sgus-stallningstaganden/).
SGU anser att sokanden maste soka tillstand for vattenverksamhet eftersom det inte
Ur uppenbart att allmanna intressen inte skadas med anledning av den sannolika
grundvattensa.nkningen i omradet med skogligt biotopskydd. Dessutom anser SGU
att sokanden bor kommentera varfor det i detta fall skulle vara motiverat att franga
SGUs stallningstagande om att Wnna en 3 m djup omattad zon i grustakten.

Beslut i detta arende har fattats av enhetschefen Mugdim Islamovic'.
I den sludiga handlaggningen av arendet har aven Ulf Bergstrom, Carl-Erik Hjerne,
Gunnel Ransed och Kristian Schoning, foredragande, deltagit.
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