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Information om uppstarten av bergtäkt Almby 
 
Tillståndet för bergtäkten i Almby har nu vunnit laga kraft och Swerock vill med detta 
brev informera er om uppstarten av verksamheten. 
 
2019-10-30 meddelade Swerock berörda myndigheter att tillståndet tas i anspråk. Det 
innebär att verksamheten nu kommer att påbörjas. I månadsskiftet oktober/november 
som vi är i nu pågår en administrativ planering av verksamheten. Om ca 2-4 veckor 
planerar vi att kunna påbörja verksamheten på plats i täkten. Tidpunkten är dock något 
osäker beroende på bl.a. väderlek. 
 
När vi börjar verksamheten kommer vi att inleda med att iordningsställa 
skyddsområdet för större vattensalamander som kommer att ligga väster om 
verksamhetsområdet för täkten. Där kommer en del avverkning att ske och vi ska 
bygga dammar. Vi kommer också att avverka det område där vi kommer att påbörja 
verksamheten i täkten och det är den östra delen av brytområdet. När avverkningen 
är klar kommer vi att bygga bullervallar i den södra delen av verksamhetsområdet. 
Bullervallarna byggs av jord- och schaktmassor inifrån verksamhetsområdet. Innan 
något av arbetet på platsen sker kommer vi med hjälp av GPS-utrustning att märka ut 
gränsen för området. Detta arbete kommer att påbörjas redan vecka 45. 
 
Enligt villkor 10 i tillståndet ska Swerock erbjuda alla fastigheter inom 750 meter från 
gränsen till verksamhetsområdet syneförrättning. Vi har tagit beslut om att 
erbjudandet ska omfatta alla fastigheter inom 1 km från verksamhetsområdet så det 
blir fler fastigheter än vad som framgår av villkoret. Syneförrättningen innebär att 
fastigheterna dokumenteras med skisser och foton och man får ett utgångsläge innan 
verksamheten påbörjas. Swerock har kontrakterat Nitro Consult för att genomföra 
syneförrättningen som kommer att göras enligt Svensk Standard SS 460 48 60. Inför 
detta kommer alla som bor inom 1 km att bli kontaktade av Nitro Consult för bokning 
av tid. I samband med syneförrättningen kommer provtagning av vatten i enskilda 
brunnar samt provtryckning av skorstenar att ske. 
 
Vi kommer fortsättningsvis att informera om verksamheten via vår hemsida. Inför 
sprängning kommer information att ges på annat sätt. Frågor om verksamheten kan 
skickas till följande mailadress: platsledningalmby@swerock.se 
 


