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3 Allmänna intressen

Ämnen och material
Utdrag ur 3 kap. 7 § miljöbalken
"Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av
riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket."

Planeringsunderlag
Täktverksamhet bedrivs på några platser inom kommunen, vilka är redovisade på
kartan.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län utförde 1987-88 en inventering av grus
och alternativa material i länet. Naturgrusinventeringen uppdaterades år 1996, och
finns redovisad i länsstyrelsens rapport 1997:3.
Grusinventeringens syfte har varit att ta fram förbättrade kunskaper om länets
naturgrustillgångar. Den ger en överblick, dels över de utvinningsbara naturgrustillgångarna, dels de förekomster som av olika skäl inte bör exploateras.
Inventeringen omfattar uppgifter om femtio undersökta grusförekomster i kommunen. Områdena, vilka redovisas på kartan Ämnen och material, klassificeras bland
annat efter naturvärdena i en tregradig skala.
Klass I - områden som från naturvårdssynpunkt har särskilt stort värde och inte
kan upplåtas för täkt.
Klass II - områden med så stort värde för naturvården att särskild uppmärksamhet
erfordras vid prövning av ansökan om täkt.
Klass III - områden som från naturvårdssynpunkt har begränsat värde och som
normalt bör kunna upplåtas för täkt. Täkttillstånd bör kunna lämnas efter prövning
av ansökan med täktplan.
Av de femtio områdena i kommunen har 44 hänförts till klass I och II och endast
sex till klass III, som normalt bör kunna upplåtas för täkt.
Länsstyrelsens inventering av alternativa material har också tagit upp sex områden
i kommunen med berg för krossändamål, liksom åtta områden med skrotsten, varav
sju med goda möjligheter att både krossa och ta ut stenen. Det finns enligt länsstyrelsen även behov av en länstäckande inventering av stenbrott/skrotstenslokaler
med avseende på eventuella bevarandevärden.
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SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) skall ta fram ett beslutsunderlag som
kan belysa vilka andra ämnen och material som har sådant värde att möjligheterna
till utvinning bör skyddas. För mineraliska ämnen eller sådana som regleras i
miljöbalken skall beslut fattas i samråd med naturvårdsverket.

Överväganden
I norra Bohuslän svarar naturgruset för en stor del av materialförsörjningen, och i ett långsiktigt perspektiv finns risk att naturgrustillgångarna exploateras alltför hårt.
Miljöpolitiska mål, som har fastlagts beträffande täktverksamhet
framhåller att ändliga naturresurser skall nyttjas så försiktigt att även
framtida generationer får tillgång till råvaror. I de områden, där det
råder materialbrist eller där det föreligger starka markanvändningskonflikter skall materialförsörjningen styras mot bergtäkter eller
andra alternativa material.
Kommunen har funnit länsstyrelsens redovisning av naturgrusinventeringen värdefull och delar i huvudsak bedömningen av naturvärdena. Kommunen anser att dessa bedömningar bör kunna ligga
till grund för prövning av täktansökningar för de grusförekomster
som omfattas av inventeringen.
I övrigt bör i anslutning till befintliga och planerade bebyggelseområden, inom områden med redovisade bevarandeintressen samt i områden som är väl synliga från bebyggelse och vägar endast tillåtas
täktverksamhet som utgör fortsättning på redan tidigare upptagna
täkter och som bedöms förbättra förutsättningarna för ett återställande av dessa.
Med hänsyn till de begränsade tillgångarna på grusfyndigheter och
alternativa material, lämpliga att exploatera har rekommendationer
införts inom klass III-områden, för att säkerställa möjligheterna att
utnyttja dessa fyndigheter.
Kommunen planerar att medverka vid upprättande av en gemensam
materialförsörjningsplan för de norra bohuskommunerna.
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