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Sammanfattning 

Förvaltningen har under hösten 2018 fram till våren 2019 utrett huruvida 

Grönhögens kalkbrott lämpar sig som kommunal badplats. 

Ett flertal åtgärder gjordes inför sommaren 2019 vilket fick önskat positivt 

resultat. 

Förvaltningen menar att det inte är lämpligt att göra kalkbrottet till en 

kommunal badplats, men att de vidtagna åtgärderna gör det möjligt att hålla 

platsen fortsatt öppen för besökare. 
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1 Bakgrund 

Grönhögens Kalkbrotts historia 

Här bröt Öland Ytong AB (Ytongfabriken) kalk under mitten av 1900-talet. 

Kalken användes för att få fram ett poröst byggmaterial som var 

värmeisolerande. 

Grönhögen valdes som plats då råmaterialet var lättillgängligt och det 

geografiska läget stämde bra. Via hamnen levererades betongen till större 

byggcentra i landet. År 1945 var 220 personer sysselsatta i fabriken. 

På 1950-talet upptäckte man att ytongen var giftig eftersom den innehöll 

radon. Fabriken lades ned den 30 september 1971. 

När det gamla brottet sedermera vattenfylldes blev det en populär plats för 

lokalbefolkningen att bada i, och platsen var länge ett smultronställe endast 

känt av de boende i Grönhögen med omnejd. 
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2 Nuvarande verksamheter och användning 

På området finns idag två privata aktörer med pågående verksamhet – 

Grönhögens Kalk AB och Ölandskalk AB. Verksamheterna är aktiva på 

varsin sida om kalkbrottet, öster och väster om brottet. 

Ölandskalk AB är ett mindre företag som bedriver verksamhet framförallt 

inom byggnadsvårdssektorn, där de ägnar sig åt konsultverksamhet samt 

tillverkning av kalk till kalkbruk och avfärgning. 

Grönhögens Kalk AB är ett företag som tillverkar kalk för framförallt 

jordbruk men också miljöförbättrande insatser. Inom jordbrukssektorn 

används deras kalk som foderkalk och jordförbättrare. 

 

Invid Kalkbrottet finns också kommunal VA-verksamhet i form av 

pumpstation och vattentäkt, där borrhål vid brottet förser det kommunala 

vattennätet med vatten. Dock tas inget vatten från själva brottet.  

  

På senare år har kännedomen om platsen spridits utanför närområdet och fler 

besökare har upptäckt möjlighetan att bada i brottet. Sommaren 2018 nådde 

intresset en kulmen delvis på grund av den varma sommaren och delvis på 

grund av en snabb spridning på sociala medier. 

 

 

Grå zon = Primärt vattenskyddsområde 

Vit zon = Sekundärt vattenskyddsområde 
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3 Dialoger med verksamheter och politiker 

En skrivelse från Ölandskalk och Grönhögens Kalk inkom till kommunen 

2018-08-21 (dnr 2018-001271-341).  

I denna beskriver de hur den ökade mängden människor som besöker 

kalkbrottet försvårar deras arbetsmiljö, då många söker sig in på 

verksamhetsområdena. Det påpekas att risken för olyckor ökar då 

verksamheterna använder större maskiner där oaktsamma riskerar att skada 

sig. Vidare beskrivs ett hälso- och arbetsmiljöproblem i och med att 

allmänna toaletter saknas, vilket leder till att människor utför sina behov inne 

på verksamheternas områden. Ett annat stort problem beskrivs vara den stora 

mängd bilar som tar sig in på området och hindrar infart till deras område. 

Möte 2018-09-20 

Som svar på denna skrivelse bjöds de båda företagen in till en dialog med 

representanter från kommunen 2018-09-20. På mötet förstärkte företagen 

sina farhågor beskrivna ovan. 

Närvarande: Matheus Tholin, Staffan Åsén, Daniel Jonsson, Torleif 

Johansen(Ölandskalk), Simon Johansen (Ölandskalk) och Magnus Nilsson 

(Grönhögens Kalk) 

Möte med verksamheterna på området. Tre aktiva verksamheter finns idag i 

det inre skyddsområdet – Grönhögens Kalk, beläget i östra delen. – Ölands 

Kalk, beläget i sydvästra delen och Kommunens reningsverk i den sydvästra 

delen. 

Båda kalkverksamheterna framförde att nuvarande situation är ohållbar: 

1. Säkerheten är främsta synpunkten, då idag människor är inne på 

deras mark, där verksamhet pågår. En rädsla att något ska hända. 

2. Deras arbetsmiljö påverkas kraftigt. Dels pga bilar som parkerar 

överallt, vilket gör att framkomligheten är kraftigt försvårad. Dels 

behöver de prata folk till rätta, som är inne på deras mark, och 

avsaknaden av toaletter gör att det uppstår sanitära olägenheter på 

deras områden.  

Efter mötet vill Ölandskalk via mail förtydliga sin ståndpunkt att en 

kommunal badplats inte lämpar sig med följande: 

* Vi är beroende av att kunna bedriva vår verksamhet under alla månaderna 

med gynnsamt väder utan att människor har åsikter om rök, buller och 

damm.  Vår arbetsmiljö skulle bli ohållbar om vi hela tiden behövde hävda 

vår verksamhet för irriterade badgäster. 

* Säkerheten för allmänheten i närheten av vår arbetsplats kommer inte att 

kunna garanteras om området nyttjas som kommunal badplats av i huvudsak 

barn och ungdomar. 

* Ett ständigt ökande av människor på platsen kostar oss redan pengar och 

tid då vi ständigt behöver se till så inga obehöriga rör sig kring vår 

arbetsplats eftersom det just nu är väldigt lätt att ta sig upp till kalkbrottet. 

* Badplatsen riskerar att snabbt exploateras och skapa en intressekonflikt 

mellan vår verksamhet och badplatsen. En konflikt ingen i samhället 

troligtvis vill ha. 
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Möte 2019-02-06 

2019-02-06 hölls ett nytt möte med företagen. Denna gång var även politiker 

och Grönhögens Utveckling AB närvarande. 

Deltagare: Simon Johansen, Torleif Johansen Ölands Kalk, Torbjörn 

Arvidsson och Bengt Petersson Grönhögens Utvecklingsbolag, Magnus 

Nilsson Grönhögens Kalk, Johan Göransson Ölands turism, Matilda 

Wärenfalk, Per- Olov Johansson och Anna-Kajsa Arnesson politiker 

Mörbylånga kommun, Daniel Jonsson, Matheus Tholin och Ann Willsund 

kommunrep.  

Detta möte förtydligar problematiken kring kalkbrottet och en åtgärdsplan 

tas fram för att förhindra att situationen från 2018 upprepas. 
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4 Åtgärder 2019 

 

Utifrån dialoger beskrivet ovan genomfördes följande åtgärder under våren 

2019: 

Parkering/bilar 

En parkeringsplats anlades på arrenderad mark väster om infarten till 

kalkbrottet. Grinden vid infarten till kalkbrottet förseddes med lås för att 

förhindra obehörig trafik. 

Avgränsning av ytor 

Avgränsande staket anlades på området för att förhindra besökare från att 

röra sig på verksamheternas områden. Hänvisning till en entré gjordes från 

parkeringen, där en gångstig röjdes. 

Information 

Informationsskyltar placerades vid den grindförsedda infarten samt vid den 

nya entrén. Här informeras om vilka områden som är tillåtna att röra sig på 

samt om att respektera företagens områden. 

Service och skötsel 

Två hyrtoaletter samt sopkärl placerades ut på området. Ett skötselavtal 

tecknades med Grönhögens Utveckling AB. 

Badvattenprover 

Vi beslutade att genomföra badvattenprover i juni respektive augusti 

Kostnad 

Kostnad för ovan åtgärder har uppgått till 302 000 kr 

 

 

Blå zon = tillåtet område för besökare, röd linje = nyröjd led till entré 
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Utvärdering av åtgärder 

Möte hölls 2019-09-16 med Grönhögens kalk, Ölandskalk och Grönhögens 

utveckling för att utvärdera sommaren 2019. 

De åtgärder som gjordes har medfört att arbetsmiljön för företagen 

förbättrats avsevärt. Tack vare avspärrningarna har antalet människor och 

bilar som rört sig på företagens område varit närmast obefintlig.  

Parkeringens kapacitet var under några få dagar i juli för liten vilket lett till 

att bilar parkerat vid kvarnen. Detta kommer att ses över inför nästa sommar. 

Skötseln av området har fungerat mycket bra med hjälp av Grönhögens 

Utveckling. De rapporterar att åtgärdena mottagits i positiva ordalag. 

Badvattenprover togs i juni och augusti. Resultatet i juni visade på att vattnet 

var tjänligt. Dessvärre fick vi inget provresultat från augusti, då provet hade 

registrerats felaktigt. 
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5 Kalkbrott som kommunal badplats 

Exempel från Sverige 

I Lekebergs kommun, Örebro Län finns en kommunal badplats vid ett 

stenbrott. 

I samtal med Lekebergs Kommun framkom följande: 

Brottet är beläget i ett naturområde med närliggande vandrings- och ridleder. 

Ingen vattentäkt eller verksamheter på området. Däremot boende i 

närområdet.  

Grundliga undersökningar gjordes första året. En bergsteknisk undersökning 

för att bedöma rasrisk från klippkanterna. Delar av brottet spärrades av med 

stängsel och någon klippkant kläddes med nät. 

Dykningar görs årligen för att kontrollera att vattnet är säkert, samt 

badvattenprov 3 ggr/säsong. Årligen rensas området närmast klipporna från 

rötter och växtlighet så att sprickbildningar och ras ska undvikas. Toalett och 

sopkärl finns, samt en asfalterad väg ner till den grunda strandremsan.  

 

 
Stenbrottet i Lekebergs kommun 

 

Inga övriga brott har hittats som klassas som kommunala badplatser.  

Blå Lagunen på Gotland ligger i ett naturskyddsområde där Länsstyrelsen på 

Gotland har visst ansvar. Region Gotland har inget ansvar. 

I flera andra kommuner där populära stenbrott finns (t ex Sala och 

Oskarshamn) undviker man från kommunalt håll att ta på sig ansvar, 

mestadels på grund av säkerhetsaspekterna. 

 

Åtgärder som krävs för att Grönhögens kalkbrott blir kommunal badplats 

 

- En grundlig undersökning av vattnet i form av dykning och 

djupmätning. 

- Flertalet föremål omkring vattnet behöver tas bort 

- Staketet som omger vattnet behöver ersättas. 

- Undersökning av klippkanter för att bedöma rasrisk 

- Flertalet åtgärder behövs för att tillgänglighetsanpassa:  

Passagen från parkering till entré behöver hårdläggas och breddas 

och åtgärder i höjdskillnader krävs. 

En alternativ nedfart från entrén till brottet behövs 

- Diverse åtgärder för att lyfta utseendet 
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6 Framtid och förvaltningens summering 

Med erfarenheterna från 2019 som facit kan konstateras att de åtgärder som 

gjordes möjliggör en kombination av industriverksamhet och 

besöksverksamhet. 

En viss återhållsamhet är att föredra för att undvika att verksamheterna 

krockar. Det kan vara lämpligt att inte göra platsen helt tillgänglig, då den 

inte lämpar sig för yngre barn eller människor med rörelsesvårigheter. 

De åtgärder som behöver göras för att göra platsen helt säker motsäger till 

viss del den äventyrskänsla som idag gör platsen populär hos bland annat 

ungdomar. 

Förvaltningen menar att det inte är lämpligt att göra kalkbrottet till en 

kommunal badplats i och med de stora åtgärder som krävs för att garantera 

en säker badplats samt den motsättning som kan ske med verksamheterna på 

plats. 

Förvaltningen föreslår att den numera inhägnade delen behålls öppen för 

besökare, men att vi tydliggör att det inte är en kommunalt anpassad 

badplats. 

Det är också önskvärt att en årlig budget läggs för drift och underhåll av 

platsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 


