
 
 

 

 

 

 

Samråd enligt Sevesolagen 

NCC Roads AB, bergtäkten Skyttorp på fastigheten Holvarby 7:1 i Uppsala kommun 
inbjuder härmed till samråd enligt 13 § Sevesolagen1. Enligt Sevesolagen är vi skyldiga 
att samråda om faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid vår bergtäkt. 
Syftet med samrådet är att ytterligare utreda om det finns faktorer i omgivningen som är 
av betydelse för att vi ska kunna bedriva vår bergtäkt på ett säkert sätt. Dessutom 
informerar vi om vår hantering av sprängämnen och andra farliga ämnen vid bergtäkten 
och faktorer som kan påverka säkerheten där. 

 

Samrådet kommer att ske skriftigt. Uppstår några frågor är Ni välkomna att ställa dessa 
till kontaktperson angiven i slutet av denna information. Vi kommer senare att redovisa 
resultaten av samrådet för länsstyrelsen. 

 

1. Bakgrund 
 

Sevesolagen har som syfte att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa 
följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön. Lagen omfattar 
verksamheter där vissa farliga ämnen förekommer över en viss mängd. I samband med 
sprängning i bergtäkter finns bl.a. explosiva ämnen i borrhåll och oxiderande ämnen för 
beredning av sprängämnen. 

2. Verksamhet vid bergtäkten 
 

Täktområdet är beläget 3 km sydost om Skyttorps centrum. 
 

I täkten tillverkas olika typer av stenmaterial främst för vägar, men även ballast till asfalt, 
betong eller järnväg kan förekomma. 

 
Normalt sker det sprängning i täkten 5 ggr/år. Vid dessa sprängningar laddas det 
normalt med 18 ton sprängämne. 
Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen 
förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulk- 
emulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. 
Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och 
sprängkapslar. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner. 

 

Vanligen går det 2 månader mellan sprängningarna och därmed tillfällen när farliga 
ämnen förekommer. Dessa förekommer då endast under en kort tid för att inte 
finnas kvar när sprängningen är avslutad. 
Då det endast är det patronerade sprängmedlet i botten på ett borrhål som kan orsaka 
en okontrollerad explosion så kommer explosionen att begränsas till verksamhets- 
området. 

 
 

3. Faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten 
 

Inom 1 km radie från bergtäkten är det endast skogsmark och ingen bebyggelse. 
Avståndet till närmaste bostadshus är 1,0 km i SSO riktning. 

 
 

1 Lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. 



Avstånd till riksväg 290 är 1,5 km. Närmaste industriverksamhet finns i Skyttorp, 3 km 
NV om täkten. 

Inga bergtäkter inom en radie av 11 km. 

Inga faktorer i omgivningen bedöms kunna påverka säkerheten i täkten. 

Vid våra utredningar har vi undersökt om närliggande verksamheter eller andra faktorer 
påtagligt kan påverka säkerheten vid hantering av farliga ämnen vid vår bergtäkt. 

 
- Platsen för verksamheten är vald så att inga boende skall utsättas för vare sig 

onormalt buller, vibrationer, stenkast, damm, trafik eller andra störningar. 
- Brytningsområdet kommer under brytningstiden, att vara omgärdat av stängsel och 

varningsskyltar. 
- Före sprängning, minst ett dygn före, kommer alla som bor inom 1 km från täkten, 

samt alla som så önskar, att få information om sprängning. 
- Alla kemikalier som används i verksamheten förvaras i godkända invallade kärl och 

väderskyddat. 

 
 

Kontaktuppgifter 

För ytterligare information och eventuella frågor hänvisas till 

NCC Roads AB 

Bergtäkten Skyttorp 

Att: Frida Book 

Adress: Tagenevägen 42, 425 37 Hisings Kärra 

Eller, 

e-post: frida.book@ncc.se 

senast den 2016-05-13 

 
Med vänlig hälsning 

 
 

NCC Roads AB 

Frida Book 

mailto:frida.book@ncc.se

