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Detta gjorde vi
Under april besökte vi 19 tillståndspliktiga täkter i vårt område. Det var framförallt berg- och
grustäkter men även en lertäkt. Vi fokuserade på verksamheternas påverkan på vatten genom
att bland annat kontrollera kemikaliehantering, rutiner för uppställning av fordon och
verksamheternas rutiner för att hantera driftstörningar, så som dieselläckage. I
verksamheternas tillstånd finns det ofta angivet att de ska ha gränsmarkeringar i täkten och
kontrollera hur mycket material som de tar ut från täkten, därför kontrollerade vi även det.
Vid inspektionerna informerade vi även verksamhetsutövarna om vilken status vattnet i
närheten av täkterna har.
Resultat
Resultaten från inspektionerna visar att verksamheterna överlag har bra rutiner. Några av
verksamheterna behöver komplettera sina rutiner för driftstörning med kontaktuppgifter till
oss.
Flera av de mindre täkterna har ingen kemikaliehantering eller uppställning av fordon i
täkterna. Det var tre verksamheter som behövde förbättra sina uppställningsytor. Samtliga av
dessa verksamheter ordnade detta omgående. Anordningen som ska se till att eventuell olja
som hamnar i sedimentationsdammen inte släpps ut till recipient var ur funktion i en täkt.
Verksamhetsutövaren åtgärdade detta med en gång. En verksamhet som vi besökte behövde
förbättra sin kemikalieförvaring.
De allra flesta täkter hade väl utmärkta gränser. En täkt behöver förbättra sina
gränsmarkeringar.
Vår uppföljning efter projektet
De avvikelser som inte åtgärdades omgående kommer att följas upp i samband med
kommande tillsyn.
Vad blev nyttan med projektet?
Våra inspektioner har bidragit till att risken för förorening av vatten har minskat samt att
verksamheternas kunskap och medvetenhet om sin påverkan på vatten har ökat. Samtliga
täkter som i dagsläget har uppställning av fordon har hårdgjorda ytor och bra rutiner för att
hantera ett eventuellt läckage av drivmedel eller olja.
Fakta om projektet
Namn:

Tillsyn av täkter 2015

Projektet pågick:
Detta granskade vi:

7-april–4 maj 2015
• Uppställning av fordon
• Kemikaliehantering
• Rutiner för driftstörning
• Rutiner för kontroll
• Tillståndet
19
14

Antal anläggningar:
Antal anläggningar utan avvikelser:

Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet
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Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet
Falköping
Täkt Berga 1:11 (SMA Mineral)
Täkt Dala 4:5 (Dala Grustag AB)
Täkt Gimmerstorp 3:1 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Gökhem 1:9 (NCC)
Täkt Hällestads-Tåstorp 1:5 (Svevia)
Täkt Karleby 9:13 (Nordkalk)
Hjo
Täkt Svebråta 1:25 (Benders)
Karlsborg
Täkt Backen 1:1 (Jan Lundblad AB)
Täkt Forsvik 5:20 (Svevia)
Täkt Stjärnvik 1:11(Hans Björkman)
Skövde
Täkt Horns-Axtorp 1:5, Horns Lertäkt
Täkt Skövde 4:16, Billingsryd (Skanska)
Täkt Varola 1:6 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Övertorp 1:4, Borgehallkrossen (Swerock)
Tibro
Täkt Hästekulla 1:1 (NCC)
Täkt Karlshaga 2:13 (Skanska)
Täkt Ransbergs-Mossebo 1:1 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Spetsbacke 1:1 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Spännefalla 1:4 (Fimmersta Trä & Bygg AB)
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