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Svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet - husbehovstäkt för mer
än 10 000 ton berg

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger dig, Sven Karlsson, att vidta följande
försiktighetsmått i samband med husbehovstäkt på fastigheten Lurs-Amunderöd
1:14.

1. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad du har beskrivit i
anmälan om inte annat framgår av nedanstående beslutspunkter.

2. Brytning får endast ske inom angivet område enligt inlämnad karta
(bifogas).

3. Arbetet ska ske tidigast fr.o.m beslutsdatum och längst t.o.m. 2020-06-30.

4. Krossning får endast ske av berg som sprängts på platsen.

5. Särskilt bullrande verksamheter såsom krossning, borrning och sprängning
utomhus får endast bedrivas helgfria vardagar, måndag till fredag kl. 07.00
- 18.00.

6. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet
får inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än
vardagar utom helgdagar kl 07 -18 50 dB(A)
nattetid kl 22-07 40 dB(A)
övrig tid 45 dB(A)

7. Fordon ska vara försedda med slangbrottsventil och ha biologiskt
nedbrytbara hydrauloljor.

8. Kontroll av läckage från fordon ska minst ske varje morgon och varje dag
vid avslutat arbete.

9. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner får endast ske på ett sätt så
att spill eller läckage inte sprids till mark eller vatten. Till exempel genom
att maskiner ställs upp på hårdgjord yta eller att ett skydd för uppsamling
av spill är ordnat under parkerade enskilda fordon eller maskiner.

10. Utrustning för omhändertagande av spill av petroleumprodukter, som t ex
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absorptionsmedel och absorptionsduk, ska finnas lätt tillgänglig vid arbete
på platsen.

11. Rutiner vid eventuella läckage från maskiner (exempelvis slangbrott) skall
finnas under arbetet och vara kända för alla som arbetar på platsen.

12. Damning från krossning/sortering, upplag, transportvägar och transporter
ska förebyggas och begränsas så långt som möjligt, exempelvis genom
sopning eller vattning. Uppstår problem i omgivningen till följd av
damning ska ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa damningen.

13. Platsen ska efter avslutad täktverksamhet efterbehandlas enligt anmälan.

14. En kopia av detta beslut ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun tog den 28 maj 2019 emot en
anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken från Sven Karlsson.
Anmälan avser husbehovstäkt av mer än 10 000 ton berg på fastigheten
Lurs-Amunderöd 1:14 i Tanums kommun (prövningskod 10.40 C).

Enligt anmälan planeras uttag av berg och nyttjande på egen mark för anläggande
av skogsbilväg inom fastigheten i samband med skogsbruk. Det innebär att
transporter av uttaget material från fastigheten inte kommer att ske.

Skogsstyrelsen har beslutat om försiktighetsåtgärder för anläggande av aktuell
skogsbilväg den 17 juni 2016. Länsstyrelsen har beslutat om försiktighetsmått för
vattenverksamhet i samband med anläggande av skogsbilväg den 25 april 2019.

Besök på platsen gjordes den 10 juli 2019. Närvarande var Sven Karlsson,
sökande, samt Mia Simonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör. Vid besöket
visades platsen och kompletteringar efterfrågades av miljöavdelningen.
Kompletteringar i ärendet kom in den 21 augusti 2019.

Till anmälan har bifogats en situationsplan som visar täktområdet samt en
situationsplan som visar den planerade vägsträckan.

Brytningsområdet omfattar ca 3 000 m2 (30 x 100 m) och totalt ska upp till ca 30
000 ton berg brytas genom sprängning och krossning över grundvattenytan.
Verksamheten med såväl täkt som byggande av skogbilväg beräknas enligt
anmälan ta ca 30 dagar i anspråk och startas tidigast 20191001 och avslutas senast
20200630. Arbetstiden kommer att vara helgfria vardagar. Arbetet kommer att
utföras av anlitade entreprenörer Uddevalla bergsprängning samt HJ Larssons
Entreprenad.

Entreprenör Uddevalla bergsprängning AB, Toivo Johansson, har via
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telefonsamtal den 4 oktober 2019 uppgett att samtliga maskiner omfattas av
serviceavtal och att de har med saneringskit vid arbeten. Vidare att cisterner som
används är kontrollbesiktigade men att de även har en lösning för att tanka från
bil, i mindre tankar än 250 liter.

Sven Karlsson har per mejl den 9 oktober 2019 informerat om att tankning
kommer att ske från bil vilket innebär att ingen cistern kommer att ställas upp
inom vattenskyddsområdet.

Det planerade täktområdet utgörs av befintlig skogsmark/berghäll. Avstånd till
närmaste bostad, uppmätt i karta, är ca 720 meter. Ytterligare två bostadshus finns
på ett avstånd om ca 740 m respektive 1050 m. Samtliga hus ligger i nordvästlig
riktning från planerad täkt. Täktområdet ligger inom vattenskyddsområdet Nedre
Bolsjön.

Efter avslutad täktverksamhet avser Sven Karlsson att efterbehandla området
genom att skapa en plan grusyta som gränsar till planerad skogsbilväg. Avsikten
är att grusytan ska användas för virkesavlägg samt vändplan för timmerbilar.

Kommunikation inför beslut

Ärendet har skickats för yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland, kommunens
VA-avdelning samt ägare av fastigheterna Lurs-Amunderöd 1:17, Lurs-
Amunderöd 1:18 samt Lurs-Amunderöd 1:19.

Ett yttrande har kommit in i ärendet, från kommunens VA-avdelning som har
framfört följande:
Området där bergtäkten planeras ligger inom vattenskyddsskyddsområdet för
Nedre Bolsjön och sjön är kommunens största vattentäkt. Söder om
bergtäkten ligger även kommunens råvattenledningar från sjön till
vattenverket. Se karta nedan där det framgår var ledningarna ligger (blå linje).

I god tid innan eventuella markarbeten eller transporter på eller intill
ledningarna skall VA-avdelningen kontaktas och lämpliga åtgärder vidtas för
att säkerställa att ledningarna inte skadas.

De diken och bäckar som leder från området mynnar ut i Nedre Bolsjön. Det
är därför extra viktigt att det inte sker något utsläpp av oljor eller andra
ämnen som riskerar att påverka vattnet i sjön. Flöden i diken och bäckar får
heller inte påverkas.

Lagrum

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och med
hänvisning till 2 kap. 3, 7 §§ samt 26 kap 19, 21 §§ samma lag.
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Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden, miljöavdelningen, finner med stöd av 27 §
förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att den
föreskrivna anmälningsplikten är fullgjord. Utifrån anmälningshandlingarna,
besök på plats och samtalen med Sven Karlsson samt entreprenör Toivo
Johansson, bedömer miljöavdelningen att täktverksamheten kan ske på ett
miljömässigt godtagbart sätt.

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot verksamheten under
förutsättning att föreläggande om försiktighetsmått enligt punkt 1-14 i beslutet
följs.

Upplysningar

Detta beslut gäller endast anmälan om husbehovstäkt. Beslutet innebär innebär
inte att du inte är skyldig att följa miljöbalkens regelverk i övrigt t ex föreskrifter
för vattenskyddsområdet eller vad som finns föreskrivet i andra regelverk.

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för att yt- eller
grundvattnet förorenas ska du anmäla detta omedelbart på telefon 112 till
Räddningstjänsten. Du ska även kontakta tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden i Tanums kommun. Enklast når du kommunen via kundcenter
0525-18000.

Avgift
För handläggning av ärendet tas avgift ut enligt taxa fastställd av fullmäktige med
915 kr per timme nedlagd handläggningstid. Beslut om avgift och faktura skickas
separat.

Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.

Delgivning
Detta beslut skickas ut med förenklad delgivning som vi tidigare informerat om.
Ytterligare information finns på vår hemsida tanum.se/forenkladdelgivning.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Beslutet är elektroniskt undertecknat av:
Mia Simonsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor:
Situationsplan täkt
Hur man överklagar
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Kopia för kännedom till:
sven_riso@hotmail.com
VA-avdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Suzi Bajuk Jagre och Lauri Jagre, Amunderöd 4, Svenskeröd, 45796 Lur
Bjørn Kværnstuen, Amunderöd 3, Svenskeröd, 45796 Lur
Monica Westling Robra och Frank Robra, Amunderöd 1, 45796 Lur

mailto:sven_riso@hotmail.com

