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Yttrande angående ”ANSÖKAN OM FÖRLÄNGD OCH UTÖKAD
TÄKTVERKSAMHET OCH UTÖKAD ASFALTPRODUKTION VID
FURUBY BERG- OCH MORÄNTÄKT” inom fastigheterna Furuby 5:11
och 5:14 i Växjö kommun.
Furuby Sockenlag
Furuby Sockenlag är en förening som företräder drygt 160 av de ca 300 hushåll i socknen vilket
innebär ca 750 bofasta i olika ålder per dags dato.
Furuby Sockenlag arbetar för att främja en positiv tillvaro, utveckling av Socknen samt bevarande av
den livskvalitet som präglar denna socken. Furuby Sockenlag fungerar också som remissinstans
gentemot Växjö Kommun och olika myndigheter i ärenden som rör Furuby sockens invånare.
Sockenlagets hemsida http://www.furuby.se

Yttrande
Furuby Sockenlag anser att det ansökta tillståndet avseende förlängd och utökad täktverksamhet och
utökad asfaltproduktion vid Furuby berg- och moräntäkt inte ska bifallas, av skäl som framförs
nedan.

Negativa hälsoeffekter genom utsläpp/föroreningar
Boende, framförallt i Furuby, upplever redan idag en påtagligt stickande och irriterande lukt från
asfaltverket, vilket skapat stor oro avseende vilka hälsoeffekter detta har. Lukten känns ända till
Attsjö by, som ligger ca 5 km från asfaltverket. I Furuby finns också en skola med ca 110 elever
(förskola och skola t o m klass 6) som påtalat besvären med den stickande lukten, som känns även
inomhus i skolans lokaler och som man alltså inte kan frigöra sig från. Vid bilfärd på väg 25, som går
utanför Furuby både väster- och österut, känns lukten från asfalttransporter flera kilometer och
detta t o m långt efter att transporten utförts.
Besvären med lukten har vid flera tillfällen tidigare rapporterats in av boende till Miljö- och
Hälsokontoret på Växjö kommun, dock utan att någon åtgärd vidtagits för att eliminera problemet, så
vitt vi vet. Problemen kvarstår följaktligen. Även de dagar när lukten inte är påtaglig, lär väl
cancerogena kolväten finnas i luften? Vi kräver att en mätning av utsläppen till luft görs och
återkopplas till oss.
I Smålandsposten förra veckan (21/11) fanns en artikel “Dålig luft dödar tusentals varje år”. Där
framgår med stor tydlighet att på senare tid har en mängd rapporter visat på luftens betydelse för
vår hälsa. Nu senast visade amerikansk forskning att luftföroreningar förkortar människors
förväntade livslängd. (Tidningsartikeln bifogas).

Furuby Sockenlag
c/o Gudrun Holmberg
ordf@furuby.se

2018-11-25

2/3

Debatten kring asfalt och de hälsofarliga partiklar som frigörs vid produktion samt det faktum att
bitumen och diverse bindemedel ingår i asfalttillverkningen är alltså ständigt pågående och skapar
stor oro. Både nationella och internationella studier påvisar också en direkt koppling mellan cancer
och bitumen.

Störande buller
Boende i Furuby och de närliggande byarna Kårestad, Södrekvarn, Lysteryd, och Attsjö upplever en
synnerligen störande ljudnivå från täktverksamheten. Vid vissa tillfällen så påträngande att det i stor
utsträckning upplevs som oerhört störande vid utomhusvistelse. Oberoende bullermätningar måste
därför genomföras.
Då dagens regelverk gällande buller med största sannolikhet ej uppfylls, ifrågasätter vi huruvida ett
utökat tillstånd skulle kunna ges.

Riskabel trafiksituation
Trots förbud att genomföra transporter med täktmaterial i nord/sydlig riktning, väg 846 och väg 852,
fortgår detta. Vid eventuellt utökat tillstånd finns risken att detta ökar betydligt, vilket är ohållbart då
Asfaltbolaget redan idag bryter mot de stipulerade regler som ålagts sedan tidigare.
Ytterligare en riskfaktor är den köbildning som ibland uppstår i Furubykrysset när
asfalt/grustransporter ska köra in till eller ut från asfaltverket. Hastigheten förbi Furubykrysset är
nedsatt till 70 km/h, men dessvärre är det inte många bilister som rättar sig efter detta, vilket gör att
kollisionsrisken ökar när ett långsamt accelererande fordon som asfalt/grustransporterna utgör och
många bilister i tid inte upptäcker det framförvarande fordonets lägre hastighet. Därtill kommer att
asfaltfordonen ibland tappar en del av sin last i korsningen med hög halkrisk som följd.

Sammanfattning
Mot bakgrund av ovanstående relaterade negativa konsekvenser som skulle förvärra de boendes
livsmiljö i Furuby socken, emotsätter vi oss en förlängd och utökad täktverksamhet och utökad
asfaltproduktion vid Furuby Berg- och Moräntäkt.

Furuby den 25 november 2018
Furuby Sockenlag

Bilagor: Artikel smålandsposten 2018-11-21
För kännedom: Växjö kommun, Miljö & Hälsoskyddskontoret, Maya Ben-Zur
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