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1. Bakgrund
Dessa handlingar är ett avgränsningssamråd i fråga om en täktverksamhet på fastigheterna
Bråta 2:62, 2:105 samt 2:106 i Härryda kommun. På fastigheterna har Härryda Kross AB för avsikt att
ansöka om tillstånd för en bergtäkt. De större volymerna som ska brytas ligger på fastigheterna
Bråta 2:105 och 2:106. Fastigheten Bråta 2:62 behöver främst användas som verksamhetsområde för
uppläggning av krossat material och liknande.
Täktområdet gränsar till ett befintligt industriområde. Översiktsplanen gör även gällande att aktuellt
område ligger inom ett verksamhetsområde på lång sikt. Härryda Kross har för avsikt att färdigställa
ytan så att den framöver kan övergå till ett verksamhetsområde, vilket inte är möjligt så som
området ser ut idag. En av markägarna, Fraktkedjan Väst AB, har därefter för avsikt att på sin
fastighet bygga ett nytt huvudkontor när marken är färdigställd.
Området kan ses om en utökning av befintlig bergtäktsverksamhet som har bedrivits i området under
många år. Anledningen till att en helt ny täktansökan lämnas in är för att området berör helt nya
fastigheter. Tidigare har tanken varit att utöka befintligt täktområde österut, men då kommunen
planerar bostäder åt det hållet har Härryda Kross nu för avsikt att istället utöka området västerut.
Ansökan gäller ett tidsbegränsat tillstånd på 10 år och omfattar uttag av 1 200 000 ton berg. I snitt
innebär det att 120 000 ton material kommer tas ut årligen. Det årliga maximala uttaget kommer
uppgå till 400 000 ton.
Täktverksamheten kommer även omfatta avbaning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning,
sortering samt utlastning. Även krossning av inkommande material kan förekomma. Förutsedd
miljöpåverkan är buller från krossningen och lastbilstransporter samt vibrationer från sprängningar
och damning.
Då Härryda Kross AB bedömer att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan
kommer inget undersökningssamråd i ärendet att hållas då undersökningssamrådet istället ersätts av
ett avgränsningssamråd (enligt 6 kap 30 § Miljöbalken). Dessa, och bifogade, handlingar utgör
samrådsunderlaget i avgränsningssamrådet.
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2. Administrativa uppgifter
2.1. Sökande/huvudman
Härryda Kross AB
Fraktvägen 2
435 33 Mölnlycke
Organisationsnummer: 556347-0474

2.2. Kontaktpersoner
Rolf Hillén
Härryda Kross AB
070-985 75 02
rolf.hillen@fraktkedjanvast.se

Linda Björnberg
Massoptimering
0709-60 83 95
linda.bjornberg@massoptimering.se

2.3. Fastighetsbeteckningar
Bergtäkt: Bråta 2:105 Bråta 2:106 och Bråta 2:62
Verksamhetsytor: Bråta 2:62

2.4. Fastighetsägare
Bråta 2:105: Fraktkedjan Väst AB, Fraktvägen 2, 435 33 Mölnlycke
Bråta 2:106: Johnny Johnsson, Bårhultsvägen 21, 438 91 Landvetter
Bråta 2:62: Harry S. Johanssons Entreprenad Aktiebolag

3. Berörd lagstiftning
3.1. Verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Miljöprövningsförordningen 4 kap 3 §, verksamhetskod 10.20 B
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om
verksamheten inte
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. Förordning (2016:999).
Miljöprövningsförordningen 4 kap 6 §, verksamhetskod 10.50 C
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

3.2. Betydande miljöpåverkan
Verksamheten bedöms per automatik medföra betydande miljöpåverkan då den omfattas av
4 kap 3 § miljöprövningsförordningen.

3.3. Seveso
Verksamheten bedöms inte beröras av Sevesolagstiftningen.
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3.4. Industriutsläppsförordningen
Verksamheten bedöms inte vara en så kallad IED-anläggning, d vs en anläggning som berörs av
industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250). Anledningen till det är att verksamheten inte berörs av
några av verksamhetskoderna i förordningen.

3.5. Förordning om utvinningsavfall
Verksamheten bedöms inte omfattas av Förordning (2013:319) om utvinningsavfall. Förordningen
omfattar verksamhet som utvinner ämnen och material genom att bryta eller på annat sätt ta dem
från jordskorpan, eller som bearbetar eller på annat sätt hanterar utvunnet material. Gruvor, men
även grus- och bergtäkter, ingår i utvinningsindustrin.
Verksamheten kommer inte att omfattas av förordningen då:
• Stenmjöl återförs till produktionsprocessen.
• Borrkax kommer återanvändas.
• Avbaningsmassor kommer återanvändas i täkten eller på annan plats.

4. Täktområdet
4.1. Lokalisering
Täktområdet ligger intill Bråta industriområde i Härryda kommun, strax norr om Mölnlycke centrum.
Området avgränsas i norr av väg 40 och i söder av Boråsvägen, se bild 1. Öster om området angränsar
befintligt industriområde och väster om området finns en grustäkt. Brytområdet omfattar en areal
om drygt 3,7 hektar och verksamhetsområde uppgår totalt till drygt 5 hektar.
Hela Bråta industriområde, mellan väg 40 och Boråsvägen, ligger i ett område där det har bedrivits
och bedrivs täktverksamhet. Allt eftersom att områden har brutits klart har dessa bebyggts med
industrifastigheter.

N

Bild 1. Karta över den geografiska lokaliseringen, brytområdet är markerat med gult. Kartkälla: Hitta.se
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Täktområdet ligger strategiskt till i en expansiv region, där bland annat framtida
infrastrukturbyggnationer kommer att vara i stort behov av den typen av material som kommer från
täkten. I kommunen finns det även ett stort behov av att ta fram nya industriområden. När täkten är
färdigutbruten kommer området att övergå till verksamhetsområde/industriområde i enlighet med
nuvarande översiktsplan.
För en detaljbild över bryt- och verksamhetsområde, se bild 2, nedan.

N

Brytområdet på respektive
fastighet Bråta 2:105 och Bråta
2:106.
Verksamhetsområde som
väster om brytområdet kommer
användas som ytor för krossning,
lagring och liknande.
Ett avstånd på 20 meter
hålls till kraftledningarna norr om
området.
Den intilliggande grustäkten syns
till vänster i bild.

Bild 2. Detaljkarta över brytområde och verksamhetsområde.

4.2. Planförhållanden
Täkten ligger inom ett område som i ÖP2012 betecknas som utbyggnadsområde på lång sikt, se
bild 3. I ÖP 2012 står det följande om markanvändningskartan för Bråta industriområde:
”I takt med att bergtäktsverksamheten i Bråta avslutas kan marken fortsätta att utvecklas för
industriändamål. Området öster om bergtäkten är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort
sikt” och grustaget väster därom är redovisat som ”Utbyggnadsområde på lång sikt” på
markanvändningskartan.”

N

Bild 3. Utdrag ut Härryda kommuns översiktsplan 2012. Brytområdet är markerat med gult.
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Det saknas detaljplan och områdesbestämmelser för området.

4.3. Bebyggelse
I närområdet mellan väg 40 och Boråsvägen finns ingen bebyggelse. Närmsta bostadsfastighet finns
sydväst om Boråsvägen. Avstånd till närmsta bostadsfastighet från brytgräns är cirka 230 meter.
Det finns 13 bostadsfastigheter inom ett avstånd på 500 meter sydväst om brytgräns. Väster om
täkten, på andra sidan grustäkten, finns ytterligare ett bostadshus, vilket ligger cirka 280 meter från
brytgränsen.

N

Brytområde
Närliggande bostäder

Bild 4. Brytområdet i förhållande till närliggande bostäder. Kartkälla: Metria. Illustration av brytområde och område med
närliggande bostadsfastigheter är tillagda

4.4. Naturmiljö, kulturmiljö, riksintressen och andra skydd
Det inga natur- eller kulturmiljöobjekt registrerade i Länsstyrelsens webbgis inom bryt- och
verksamhetsområdet.
För en översiktlig bild över närliggande inventerade naturvårdsintressen, riksintressen,
kulturmiljöområden och liknande, se bild 5, nedan.
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Riksintresse friluftsliv,
strandskydd, Ängs- och
betesmarksinventering,
nyckelbiotoper, naturreservat

N

Brytområde
Skyddsvärt träd (alla rosa prickar)
Övrig kulturhistorisk lämning
(vägmärke)
Ängs- och betesmarksinventering
Strandskydd
Rådasjön vattenskyddsområde
Kulturmiljö, skyddsvärda träd och
lövskogsinventering
Kulturlämningar (alla röda prickar)

Bild 5. Skärmdump från Länsstyrelsens WebbGIS. Sökning på natur- och kulturvärden, riksintressen och andra skydd .
Kartkälla: Länsstyrelsens WebbGIS. Illustration av brytområde och pilar är tillagda.

I Härryda kommuns naturvårdsplan finns områden med hänsynsnivåer 1-4 utpekade. Bryt- och
verksamhetsområdet ingår inte i något av dessa områden. Se bild 6.

Brytområde

Bild 6. Brytområdet i förhållande till hänsynsnivå 1-4 i kommunens naturvårdsplan. Kartkälla: Härryda kommuns
naturvårdsplan 2012.

4.5. Geologi
Berggrunden i sydvästra Sverige tillhör den så kallade svekonorvegiska orogenen, och fick sin
nuvarande utformning och karaktär genom en kollision mellan två kontinentplattor för cirka en
miljard år sedan.
Brytområdet är ett höjdområde som sträcker sig till den norra delen av väg 40. Berget är en
metamorf yt- och intrusiv bergart och består till huvudsak av granodiorit och granit samt kvarts och
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fältspat med glimmersammansättning. I bild 7 nedan visas en bild över området i form av
höjdskuggningar.
Bergmaterialet lämpar sig främst till att användas som grusersättningsmaterial för obundna lager i
vägar, utfyllnad och liknande.

N

Bild 7. Karta som visar brytområdet i form av höjdskuggningar. Brytområdet är markerat med gult. Till höger om
brytområdet syns hur intilliggande industriområde såg ut innan byggnation. Till vänster om brytområdet syns intilliggande
grustäkt. Kartkälla: apps.sgu.se/geokartan. Illustration av brytområde är tillagd.

I brytområdet förekommer mindre områden av kärrtorv, dock endast som ytligt jordlager. Se bild 8.

N

Bild 8. Karta som visar brytområdet i form av höjdskuggningar med pålagda jordartslager. Brytområdet är markerat med
gult. Ett par mindre områden med kärrtorv finns i de norra delarna av brytområdet. De röda områdena är urberg.
Kartkälla: apps.sgu.se/geokartan. Illustration av brytområdet är tillagd.
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4.6. Miljökvalitetsmål
Täkten bedöms inte påverka några nationella eller regionala miljökvalitetsmål.

4.7. Trafikmiljö
Bergtäkten ligger mellan väg 40 och Boråsvägen. Tillfarten till området kommer ske från Boråsvägen
och diskussion kommer att föras med Trafikverket om hur den ska lösas på bästa sätt.

5. Verksamheten
5.1. Översiktlig verksamhetsbeskrivning
Det har inte bedrivits någon täktverksamhet på fastigheterna tidigare. Däremot pågår uttag av både
berg och grus i närområdet. Området kan ses om en utökning av befintlig bergtäktsverksamhet som
har bedrivits i området under många år. Anledningen till att en helt ny täktansökan lämnas in är för
att området berör helt nya fastigheter. Tidigare har tanken varit att utöka befintligt täktområde
österut, men då kommunen planerar bostäder åt det hållet har Härryda Kross nu för avsikt att istället
utöka området västerut.
De större volymerna kommer att brytas på fastigheterna Bråta 2:105 och 2:106, endast små volymer
kommer brytas på Bråta 2:62.
Ansökan gäller ett tidsbegränsat tillstånd på 10 år. Ansökan omfattar uttag av 400 000 m3 berg, där
varje m3 beräknas väga 3 ton, vilket innebär att 1 200 000 ton bryts totalt. Det årliga maximala
uttaget kan komma att uppgå till 400 000 ton. Om uttaget var jämnt fördelat över tid skulle det årliga
uttaget ligga på 120 000 ton.
Den nya markytan, efter utsprängning, kommer att anpassas till omgivande marknivå, vilket innebär
att området kommer att slutta från norr till söder. I norr kommer den att ligga på cirka +88 meter och
i söder kommer den att bli cirka +82 meter (enligt RH 2000). Den slutgiltiga marknivån kommer att
anpassas efter intilliggande terräng/fastighet.
Verksamheten omfattar även avbaning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering
samt utlastning av material. Mottagning av externt bergmaterial för krossning kan förekomma.
Materialet kommer framför allt att användas som grusersättningsmaterial till utfyllnad och
vägmaterial.
Härryda Kross har för avsikt att färdigställa ytan så att den framöver kan övergå till ett
verksamhetsområde, vilket inte är möjligt så som området ser ut idag. En av markägarna, Fraktkedjan
Väst AB, har därefter för avsikt att på sin fastighet bygga ett nytt huvudkontor när marken är
färdigställd.

5.2. Transporter
Antalet lastbilstransporter till och från anläggningen vid Bråta kommer variera beroende på rådande
konjunktur samt årstid.
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Den årliga maximala transportfrekvensen kommer i genomsnitt uppgå till cirka 13 849 transporter1.
Det innebär en genomsnittlig transportfrekvens på 63 fordon/dag, enkel väg. Antalet är baserat på
den maximala årsvolymen 400 000 ton.
Om transportfrekvensen istället räknas som ett genomsnitt på ett uttag på 120 000 ton per år
(baserat på en produktionstid på 10 år) kommer den årliga genomsnittliga transportfrekvensen att
uppgå till 4155 transporter2. Det innebär en transporfrekvens på 19 fordon per dag, enkel väg.

5.3. Maskinpark
Följande maskinpark kommer att användas inom täktområdet:
• Lastmaskiner- för matning av krossenheten och lastning
• Krossar
• Borrvagn
• Grävmaskiner
• Hydraulhammare

6. Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade
Vi inväntar en naturinventering från en extern konsult som kommer att utföras under april månad
2018. Inventeringsrapporten kommer att komplettera det här samrådsunderlaget.

7. Vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat
Frågan kommer att besvaras i rapporten från naturinventeringen.

8. Miljöeffekter som verksamheten kan tänkas medföra och vidtagna
åtgärder för att minska effekterna
8.1. Buller
Under pågående exploatering genereras buller från verksamheten (borrning, sprängning, krossning
och sortering) samt från transporter till och från området.
För att skydda boenden i sydväst från bullerstörningar kommer avbaningsmassor och krossat
material läggas upp som skyddande vallar mot bebyggelse. Se bild 9, nedan.

1

Beräkningen bygger på en maximal årsproduktion på 400 000 ton. 80 % (320 000 ton) av transporterna kommer att köras

med bil och släp, vilken tar 35 ton/fordonstransport. Detta innebär 9143 ekipage. Resterande 20 % (80 000 ton) körs utan
släp där fordonet tar 17 ton, vilket genererar 4705 transporter. Antalet dagar transporter sker är 220 dagar per år.
2

Beräkningen bygger på en medelårsproduktion på 120 000 ton. 80 % (96 000 ton) av transporterna kommer att köras med

bil och släp, vilken tar 35 ton/fordonstransport. Detta innebär 2743 ekipage. Resterande 20 % (24 000 ton) körs utan släp
som tar 17 ton, vilket genererar 1412 transporter. Antalet dagar transporter sker är 220 dagar per år.
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Södra delen av
brytområdet

N

Möjliga platser för
skyddande vallar
Närliggande
bostadsfastigheter

Bild 9. Brytområdet i
förhållande till närliggande
bostäder. Kartkälla: Metria.
Illustration av brytområde och
område med närliggande
bostadsfastigheter är tillagda

8.2. Markvibrationer och luftstötsvågor
I samband med sprängning uppkommer markvibrationer och luftstötsvågor.
Markvibrationerna fortplantar sig via berg och jordlager och kan nå närliggande bostäder.
Kartkälla:med
Metria.
Luftstötsvågor utbreder sig normalt i den riktning som utsprängning sker. I samband
attIllustration
ansökan
av
brytområde,
vallar
tas fram kommer sprängentreprenören att utreda hur sprängning ska utföras så att de orsakar och
område med närliggande
minsta möjliga påverkan på närboende och verksamheter.
bostadsfastigheter är tillagda

För att säkerställa att markvibrationer inte överskrider de gränsvärden som föreskrivs kommer
mätningar att utföras vid intilliggande byggnader och bostadsfastigheter. Om mätningar visar att
nivåerna riskerar att överskrida beslutade gränsvärden kommer sprängningarna att anpassas efter
det framöver.
Närboende kommer att meddelas innan sprängning sker för att minska risken för det obehag som
kan uppstå.

8.3. Damning
Verksamheten kommer att generera damm, där den största problematiken uppstår vid krossning och
sortering samt upplagshantering och transporter.
Följande åtgärder planeras för att minska dammspridningen:
•
•
•
•
•
•

Vid borrning är borrmaskinen försedd med stoftuppsugning och stenmjölet samlas upp.
Innan sprängning begjuts platsen där salvan ska landa med vatten. Fördelen är att tryckvågen
inte virvlar upp torrt damm.
Utsprängd salva bevattnas innan materialet lastas i krossen.
För- och efterkross är försedd med sprinkler vid matarintag och transportband. Vatten tas
från en mobil vattentank.
Vid behov bevattnas/sopas täktens utfartsväg till Boråsvägen.
Vid behov bevattnas materialupplag.
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8.4. Avgaser
Vid brytning av berg sker utsläpp till luft från dieseldrivna maskiner och fordon. Det är framför allt
kolväten (HC), kväveoxider (NOX) och koldioxid (CO2) som släpps ut. Under exploateringsperioden
kommer därmed förhöjda avgasutsläpp att ske inom täkt- och verksamhetsområdet och
utfartsvägen.
Utsläpp från transporter till och från anläggningen är dock den största källan till avgasutsläpp. Då det
främst är Fraktkedjans3 fordon som kommer att utföra transporterna kan det säkerställas att de i
majoritet består av ekipage som klarar utsläppskraven för Euro 5 & 6.

8.5. Vatten
Grundvatten
Täkten ligger delvis inom det så kallade Bråtadeltat, se bild 10 nedan. SGU har genomfört
georadarmätningar i deltats centrala delar. Någon indikation på grundvattenyta erhölls inte. Detta
kan bero på inslag av finmaterial eller en djup omättad zon. SGU menar även att terrängläget,
förekomst av framgrävda hällar ovan grundvattenytan, också stödjer att uttagsmöjligheterna i
Bråtadeltat är små och har bedömts vara mindre än 1 l/s.4
Ingen brytning kommer att ske under grundvattenytan.

Bild 10. Karta över Bråtadeltat. Bytområdets ungefärliga läge är markerat med gult. Kartkälla: Grundvattenförekomster i
Härryda kommun. SGU 2011. Illustration av brytområde är tillagd.

3 Fraktkedjan är ett systerbolag till Härryda Kross.
4
Beskrivning till kartan. Grundvattenförekomster i Härryda kommun. SGU 2011.
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Avrinningsområden
Rakt genom täkten går en vattendelare som delar av vattnet till två olika delavrinningsområden;
inloppet vid Rådasjön (det västra området) och utloppet av Landvettersjön (det östra området). Se
bild 11 nedan. Dock ingår de båda i samma huvudavrinningsområde, vilket är Göta Älv.

Bild 11. Karta över täktområdet (gult) och dess vattendelare (blå linje). Kartkälla Viss.lansstyrelsen.se. Illustrationer av
brytområde och avrinningspilar är tillagda.

Vatten från en bergtäkt innehåller som regel en del sediment och har något förhöjt pH-värde,
förhöjda halter av mineral- och näringsämnen samt kväve. Kvävet kommer från kvarstående
sprängmedelsrester.
Det finns inga diken eller liknande som avvattnar området.
Då det finns en vattendelare i området kommer vattnet att rinna åt två håll. Det dagvatten som
rinner åt väster kommer att övergå till grundvatten och infiltrera i jordlagren i den intilliggande
åkern. Dagvattnet som rinner österut kommer att hamna på de hårdgjorda ytorna på
industriområdet.
Dagvattnet som uppkommer i samband med brytning kommer att omhändertas i
sedimenteringsdammar/dagvattendammar. Utformning och läge på dessa kommer att tas fram i
samråd med tillsynsmyndigheten.

8.6. Avfall och kemikalier
En normal täktverksamhet ger inte upphov till några egentliga avfallsprodukter förutom det avfall
som kommer från maskinparken, såsom oljefilter och bilbatterier mm.
Eventuellt farligt avfall från maskinparken kommer att förvaras invallat under tak för att förhindra
eventuellt läckage till omgivningen. Avfallet hämtas av företag som har tillstånd till transport av
farligt avfall.
Oljor, smörjmedel och andra kemikalier förvaras inte inom täktområdet eller verksamhetsområdet.
Diesel förvaras i invallad tank inom verksamhetsområdet. Tanken besiktigas enligt gällande intervall.
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8.7. Transporter
Transportintensiteten till och från täktområdet kommer att variera beroende på årstid och
konjunktur. Transportintensiteten bedöms som mest ligga på ett genomsnitt på 63 transporter per
dag (enkel väg) om 400 000 ton material säljs ut.
På väg 540 (Boråsvägen) uppgår årsdygnstrafiken till 3980 fordon och lastbilstrafiken uppgår till 380
fordon, enligt Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB.
För att minska påverkan av transporter kommer huvuddelen av de att köras under normalarbetstid.
Samtliga chaufförer har gått utbildning i sparsam körning för att minska drivmedelsförbrukningen.
Härryda Kross arbetar även aktivt med att logistikplanera verksamheten och att optimera
transporterna. Genom detta kan tomma transporter undvikas och därmed minskar antalet
transporter på vägarna.

9. Kontrollprogram
Ett kontrollprogram för verksamheten kommer att upprättas och delges tillsynsmyndigheten senast
två månader efter det att tillståndet vunnit laga kraft.

10. Efterbehandling
Efter avslutad täkt kommer täktområdet att övergå till industrimark/verksamhetsområde.

11. Miljökonsekvensbeskrivning
Härryda Kross kommer att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som underlag till ansökan. Då
verksamheten bedöms utgöra betydande miljöpåverkan föreslås att miljökonsekvensbeskrivningen
omfattar följande punkter:
1.

Uppgifter om verksamhetens lokalisering och utformning samt andra egenskaper som kan ha
betydelse för miljöbedömningen.
Utöver beskrivning av lokaliseringen och utformningen av täkten kommer en bullerutredning tas
fram med förslag på åtgärder som kan minska påverkan på närboende och verksamheter. Även
en plan som redovisar hur sprängningsarbetena ska utföras med brytriktning ska visas. Här ska
det även redogöras för vart i verksamhetsområdet krossning av utsprängt berg ska ske.

2. Uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden.
Här föreslås att det redogörs för alternativa brytriktningar. Här kommer det även redogöras för
möjliga alternativ i fråga om teknik, omfattning, skyddsåtgärder, försiktighetsmått och andra
relevanta aspekter och skälen för de val som har gjorts med hänsyn till miljöeffekter.
3.

Uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas och hur de förhållandena
förväntas utveckla sig om verksamheten inte påbörjas.
I materialet ingår naturvärdesinventeringen samt kommentarer kring den.

4. En identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten kan antas
medföra i sig eller till följd av yttre händelser.
Här kommer följande att redovisas:
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-Täktens drift och brytriktningar

- Användningen av naturresurser,
- Buller, vibrationer och utsläpp av föroreningar,
- Bortskaffande och återvinning av avfall,
- Den teknik som kommer användas,
- Kumulativa effekter vad gäller intilliggande täktverksamheter,
- Verksamhetens klimatpåverkan.
5. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de
negativa miljöeffekterna. Här kommer dammbindning, bullerdämpande åtgärder,
kemikaliehantering mm att redovisas.
6. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten bidrar till att en
miljökvalitetsnorm inte följs.
7. En icke-teknisk sammanfattning av ovanstående.
8. En samrådsredogörelse som redovisar vilka närboende, myndigheter, natur/miljöinstanser och
liknade som har hörts samt i vilka media som samrådsunderlaget har offentliggjorts i.
9. En redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som har
använts med uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna och underlagen.
10. En referenslista med uppgifter om de källor som har använts.
11. Uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § miljöbedömningsförordningen är uppfyllt.

12. Fortsatt samrådsprocess
Med anledning av att täkten automatiskt bedöms medföra betydande miljöpåverkan kommer en
vidare samrådskrets att höras. Härryda Kross samråder nu med närboende, andra myndigheter och
intresseföreningar. Information om den planerade verksamheten kommer även att kungöras i
dagspressen och på Härryda Kross hemsida; www.harrydakross.se.

Bilagor
Bilaga 1. Översikt täkt
Bilaga 2. Sektionsritning
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