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Synpunkter på planerad 

bergtäkt vid Gisselö i Norrköpings kommun 
 

 

Bakgrund 
 

Naturskyddsföreningen Norrköping har mottagit ett brev från Hushållningssällskapet/Terraproject 

med information om en planerad bergtäkt vid Gisselö, Kuddby och Å församlingar, Vikbolandet. 

Föreningen har getts tillfälle att lämna synpunkter på verksamheten. 

I bergtäktverksamheten ingår borrning, sprängning, krossning, sortering, lastarbeten och 

lastbilstransporter. Brytningen beräknas till max 3,1 miljoner ton med 150 000 ton per år i medel 

under 20 år. Arbetstiden är vardagar klockan 7-18. Avståndet till närmaste bostäder är 600 meter. 

Enligt presenterade bulleranalyser kommer den ekvivalenta ljudnivån vid bostäderna inte att 

överstiga Naturvårdsverkets riktvärde (max 50 dBA). 

Grundvattennivån ska ej komma att påverkas och dagvatten från täkten leds till en uppsamlings-

damm innan utsläpp i dike. 

Efter avslutad brytning efterbehandlas och skogsplanteras området. 

 

Våra synpunkter 
 

Naturskyddsföreningen utgår ifrån att en ansökan om tillstånd för bergtäkt kommer att tas fram. 

Tillståndsansökan bör bl a innehålla följande: 

o En övertygande redogörelse som visar att det finns ett uttalat behov av material från 

bergtäkten. 

o Beskrivning av alternativa lokaliseringar. 

o En precisering av ”arbetstiden”. Kommer t ex transporter och reparationer alltid att ske på 

vardagar klockan 7-18? 

o Det behövs en gedigen bullerutredning, bl a med resultat från bullermätning gjord innan 

verksamheten startat. Likaså en redogörelse för vilka konsekvenser buller och vibrationer 

kan förväntas få på de närboende. 

o Beskrivning av åtgärder som kommer att genomföras för att verksamheten ska generera så 

litet buller och damm som möjligt liksom påverkan på vattenmiljön. 

o Beskrivning av säkerhetsåtgärderna vid sprängningar. 

o Beskrivning av närliggande brunnar och möjlig påverkan på brunnsvattnet. 

o Redovisning av olika planerade verksamhetskontroller, t ex mätning av vibrationer, 

luftstötsvågor, buller och stofthalter. 

o Beskrivning av risker för läckage av kväveföreningar från sprängämnen. 

o Kulturmiljöutredning, då det på Vikbolandet finns ett stort antal fornlämningar. 

o Övrigt, som inte nämnts ovan och som normalt ingår i en miljökonsekvensbeskrivning. 
 



I kommunens Naturvårdsprogram finns två objekt i anslutning till den planerade bergtäkten. 

o Vid Ekbacken (objektnummer 786) växer gamla, grova ekar och lindar. Objektet är inte 

inventerat på insekter och lavar, men anses vara intressant. Området är av kommunalt 

intresse (klass 3). 

o Inte långt från den tilltänkta bergtäkten finns en bäck/dike, dit dagvatten från täkten skall 

ledas. Bäcken/diket utgör ett tillflöde till Gisselöån, en meandrande å med sitt utflöde vid 

Ring. Gisselöån (objektnummer 785) är av regionalt intresse (klass 2). 

Det är angeläget att båda objekten förskonas från negativ påverkan från den planerade bergtäkten. 

Tillståndsansökan bör redovisa hur sådan påverkan ska kunna undvikas. 
 

Vi vill betona att Naturvårdsprogrammet inte utgör ett slutgiltigt dokument, utan mera speglar 

kunskapsläget när programmet skrevs. Därför behövs en naturvärdesinventering innan beslut tas 

om en bergtäkt vid Gisselö. 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Esbjörnsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 
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