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Ansokan om tillstand till fortsatt takt av sand och grus pa
fastigheten Hol 14:8, Vargarda kommun.
Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 23 augusti tagit emot ovanstaende arende for yttrande.
Med anledning av detta vill SGU framfdra fdljande.

SGUs bedomning

SGU aystyrker ansokan mot bakgrund av att verksamheten ligger i en grundvattenforekomst och att
uttaget av naturgrus sker under grundvattenytan. Det finns dock aspekter ayseende materialegenskaper i
avlagringen och de begransade mojligheterna till att fa fram ersattningsmaterial till naturgruset sour kan
motivera en fortsatt verksamhet.
SGU vill aven framhalla att verksamheten ar att betrakta sour vattenverksamhet eftersom takten ayser
uttag av naturgrus under grundvattenytan. Det ar darfor inte uppenbart att allmanna intressen inte berors.
SGUs standpunkt ar darfdr att ansokan ska provas enligt kapitel I I Miljobalken, av Mark och
Miljodomstolen.

Materialets sammansattning i takten

De analyser av materialets sammansattning, fran olika delar av taktomradet, sour redovisas i ansokan
visar att det har en lamplig komstorlekssammansattning for de kvalificerade anvandningsomraden sour
anges. Huvuddelen av materialet utgors av kornstorlekar sour ar svara att ersatta med alternativa
material. Med ayseende pa dessa tvd aspekter far lokaliseringen av takten ses som lamplig.
Krossat berg som ersattningsmaterial

SGU delar i huvudsak bolagets beskrivning av de berggrundsgeologiska forutsattningarna i omradet och
beskrivningen av de egenskaper som berget har. I omradet kan det vara svart att hitta lampligt berg till
ballast da berggrunden ar mycket heterogen och ofta glimmerrik och sprod. Det firms dock vissa partier
av berggrunden som ar potentiellt lampliga att anvanda om helkrossad ballast till betong. SGU delar
dock bolagets pastaende att sarskilda kross och sikttekniker krays for att fa fram de rundade korn som
efterfragas vid betongframstallning. SGU instammer ocksa i att bergkvaliteten inom
forsorjningsomradet generellt salt ar relativt dalig och att det ddrmed finnas svarigheter att fa aysattning
till hogkvalitativa andamal annat an betong. Det kan alltsa vara tekniskt mojligt att skapa
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ersattningsmaterial till naturgruset, for Hera av de anvandningsomraden som anges i ansokan, men det
kan inte ses som ekonomiskt rimligt idag.
Grundvattenaspekter
SGU har tva tydliga stallningstagande ayseende naturgrustakter. Det ena ar att brytning av naturgrus inte
ska ske narmare an 3 meter over hogsta fdrutsagbara grundvattenniva. Det andra ar att ar att uttag av
naturgrus inte ska ske i grundvattenfdrekomster, avgransade i vattenfdrvaltningen. Den ansokta
verksamheten ayser grundvattenuttag under grundvattenytan och uppfyller darmed inte vart
stallningstagande om minsta aystand till hogsta grundvattenniva. Var grundinstallning galler saval
etablerad som ny verksamhet. Stallningstagandet motiveras av skydd av grundvattenresursen och
mojligheterna till sanering av eventuella fdroreningar. Den ansokta verksamheten ligger aven inom en
av vattenfdrvaltningen utpekad grundvattenfdrekomst. Verksamheten star alltsa aven i konflikt med vart
andra viktiga stallningstagande om skydd och fdrvaltning av grundvattenresurser. Bakgrunden till vart
stallningstagande ar att grundvattenfdrekomster ar eller kan i framtiden bli vardefulla for
dricksvattenfdrsorjningen.

SGU har aven ett ytterligare stallningstagande dar vi framfdrt att brytning under grundvattenytan utgor
vattenverksamhet och ska bedomas efter I I kapitlet i Miljobalken. Argument for delta synsatt firmer
SGU bland annat i det faktum att A betraktar grundvattenfdrekomster avgransade i fdrvaltningen som
allmanna intressen. Det ar alltsa inte nodvandigt att det i verksamhetens narhet ska finnas enskilda eller
allmanna brunnar for att A ska betrakta taktverksamhet under grundvattenytan pa detta salt. Enbart det
faktum att naturgruset tas ut pa djup dar framtida brunnar skulle kunna ha sitt intag innebar en risk for
det allmanna intresset. Aven det faktum att taktsjoarna expanderas och att brytning sker till laga nivaer
kan omintetgora mojligheter till framtida konstgjord grundvattenbildning.
I ansokan redovisas uppehallstider pa drygt ett ar fram till vattentakter som ett skal att vattentakten ar
skyddad och att verksamheten inte ska utgora nagon risk fdr grundvattnet. SGU anser har att hotbilden
anda kvarstar. Anledningen till att inratta en skyddszon for en vattentakt pa t.ex. ett ar ar att man ska ha
tid att atgarda eller sanera en fdrorening som uppkommer utanfdr denna skyddszon. I det aktuella fallet
vill SGU kommentera att om ett spill skulle ske i de stora taktsjoama sa skulle det i stort sett vara
omojligt att sanera denna stora vattenvolym innan den fortsatter med grundvattenflSdet fram mot
brunnen. En fdrorening som ett punktutslapp i en grundvattenakvifer gar troligen att hantera genom
skyddspumpning/skyddsinfiltration inom ett ar innan fdroreningen nar brunnen, att jamfdra med
momentan spridning i vattenvolymen i en taktsjo och vidare in i akviferen over en mycket stor
kontaktstracka (hela sjon). Att tomma sjon fdr att hindra spridning efter ett eventuellt spill far anses
omojligt.
I ansokan framfdrs att de allmanna brunnar som (inns i narheten (skolan och samfdlligheten) ar belagna
pa andra sidan en vattendelare och att de darmed skulle vara omojligt att en eventuell fdrorening skulle
kunna na hit. SGU kan halla med om att den gravda samfdllighetsbrunnen verkar finnas pa andra sidan
vattendraget och ddrmed ar den val skyddad. Den bergborrade brunnen kan daremot dranera
spricksystem som stracker sig under vattendraget och mot verksamhetsomraden.
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Beslut i detta arende har fattats av avdelningschef Lars-Inge Larsson
I den slutliga handldggningen av arendet har aven avdelningschef Goran Risberg, statsgeologerna Bjorn
Holgersson, Lena Lundqvist och Kristian Schoning deltagit. Statsgeolog Kristian Schoning har varit
fdredragande.

Kristian Schoning

