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KOLLANDA. Två natur-
skyddsföreningar har 
polisanmält Kilanda 
Cementgjuteri för 
misstänkt miljöbrott 
i samband med iord-
ningsställandet av en 
uppställningsplats i 
Kollanda Mosse.

Påståendet tillba-
kavisas av företaget, 
som får stöd av Ale 
kommuns miljöavdel-
ning som har tillsynen 
över verksamheten. 

2011 gav Länsstyrelsen i 
Västra Götaland tillstånd 
för Kilanda Cementgjuteri 
att fylla ut delar av Kollanda 
Mosse för att använda som 
uppställningsplats.

Nu är arbetet i full gång. 
Samtidigt rasar Alefjälls 
Naturskyddsförening och 
Naturskyddsföreningen i 
Norra Älvsborg som menar 
att man brutit mot flera 
föreskriva åtgärder och har 
därför polisanmält företa-
get.

Roy Jansson från Ale-
fjälls Naturskyddsförening 
menar att Länsstyrelsen 
inte vägt in miljöaspekten, 
då platsen i fråga innefattar 
känslig riksintressant moss-
mark. 

– Här lever rödlistad 
åkergroda och andra frid-
lysta groddjur som exempel-
vis mindre vattensalaman-
der. Det är högst olämpligt 
att fylla ut en mosse med så 
höga naturvärden.

Han menar att man dess-
utom gjort fynd i området 
som skulle kunna påvisa 
miljöbrott.

Dumpad asfalt
– Vi har funnit dumpad asfalt, 
oljefilm, utspolad färsk 
betong och betongskrot vid 
flera tillfällen och vid olika 
platser. Detta är helt för-
bjudet och skadar och dödar 
groddjur och vattenorganis-
mer omgå-
ende. Efter-
som det 
dessutom är 
omöjligt att 
veta varifrån 
f y l l n a d s -
m a s s o r n a 
k o m m e r 
och vad de 
innehål ler 
befarar vi att det finns risk 
för en stor miljöskandal. 

Påståendet tillbakavi-
sas av Lisbeth Johansson, 

delägare i Kilanda Cement-
gjuteri. 

– Lermassorna är noga 
kontrollerade. Vi har fått 
tillstånd från Länsstyrelsen 
att bygga ut och följer de 
regler som gäller så jag vet 
inte vad de är oroliga för. Jag 
är själv medlem i Alefjälls 
Naturskyddsförening och 
den var inte ens bildad när 
beslutet togs 2011.

Under gränsvärdena
Länsstyrelsen hanterar 

alla beslut i ärendet medan 
tillsynen av verksamheten 
görs av kommunen. Dock 
är det upp till varje företag 
att uppvisa att inga överträ-
delser som kan skada miljön 
förekommer och kommu-
nen har därför krävt ansva-
riga på information om vad 
massorna innehåller. 

Marie Lindström, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 
Ale kommun, fick i slutet av 

förra veckan 
analysrap-
porten av 
de lermas-
sor som 
används vid 
utfyllnaden 
av Kollanda 
Mosse.

– De 
m a s s o r 

man just nu fyller ut med 
kommer från ett område i 
Backa i Göteborg där Skan-
ska planerar att bygga fast-

igheter. Där har tidigare 
gjorts en miljöteknisk mark-
undersökning och Kilanda 
Cementgjuteri har själva 
anlitat en oberoende bygg-
konsult som skickar prover 
till ett ackrediterat labb. Jag 
har bara hunnit läsa igenom 
analysrapporten snabbt, 
men halterna som utläses 
där är långt under värdena 
för känslig markanvänd-
ning. Den senaste tiden har 
kommunen varit ute och 
besökt platsen en gång i 
veckan och haft tät kontakt 
med företaget. 

Konsulten som anlitats 
som kontrollansvarig heter 
Jörgen Ragnarsson. Han 
menar att alla massor som 
tippas i mossen kontrolleras 
mycket noggrant.

– Lermassorna som 
man just nu fyller ut med 
kommer från jungfrulig 
mark och proverna är noga 
kontrollerade på det ackre-
diterade laboratoriet Euro-
fins i Lidköping. Detsamma 
gäller för alla utfyllnadsmas-
sor som kommer att använ-
das inom det här projektet 
och alla rapporter granskas 
av kommunen. 

Liten del
Alefjälls Naturskyddsför-
ening och Naturskyddsför-
eningen i Norra Älvsborg 
ifrågasätter Länsstyrelsens 
beslut att över huvudta-
get ge tillstånd att fylla ut 

delar av Kollanda Mosse 
med anledning av dess höga 
naturvärden. 

– Är det 
rimligt att 
fylla ut riks-
i n t r e s s a n t 
m o s s m a r k 
på en yta 
m o t s v a -
rande nio 
f o t b o l l s -
p l a n e r , 
undrar Roy 
J a n s s o n . 
Det känns oskäligt stort 
för att användas som upp-
ställningsplats för Kilanda 
Cementgjuteri. 

Länsstyrelsen har gjort 
en annan bedömning och 
menar att det är en förhål-
landevis liten del av mossen 
som tagits i anspråk.

– Det finns höga natur-
värden i mossen, men just 
den aktuella platsen i södra 
delen är en gammal torv-
täckt som inte har samma 
värden. Med tanke på att 
mossen är mellan 200 och 
300 hektar stor är inte 6,5 
hektar särkilt stort. Det är en 
avvägning vi gjort och just 
på den här platsen hittade 
vi inte de höga naturvär-
dena som krävs för att säga 
nej. Utfyllnaden ska inte 
heller påverka andra delar 
av mossen, säger Teresia 
Holmberg, handläggare på 
Länsstyrelsen. 

Lisbeth Johansson menar 

att utbyggnaden är en förut-
sättning för att företaget ska 
kunna växa.

– Vi pro-
ducerar hela 
året och 
är därför i 
behov av en 
stor upp-
ställnings-
plats, sär-
skilt under 
vintern. Nu 
bygger vi 
d e s s u t o m 

en ny betongfabrik som 
kommer att generera nya 
arbetstillfällen i kommunen. 

Ytan förvirrar
Att det i beslutet från 2011 
står att endast fyra hektar av 
mossen får fyllas ut när det i 
själva verket handlar om 6,5 
hektar har skapat ilska hos 
naturskyddsföreningarna 
som menar att Länsstyrel-
sen tagit parti för cementin-
dustrin.

Förvirringen beror enligt 
Teresia Holmberg på ett 
misstag från Länsstyrelsens 
sida.

– Området var 6,5 hektar 
från början på kartan, men 
sedan skrev jag fel i redogö-
relsen. Det har alltså varit 
6,5 hela tiden, men nu har 
det kommit till vår känne-
dom att man överträtt med 
0,6 hektar. Företaget upp-
manas därför i ett nytt före-
läggande från den 25 augusti 

att minska ner det utstakade 
området.

I det nya föreläggandet 
förtydligas också att arbe-
tet inte får utföras mellan 
15 mars och 15 augusti med 
hänsyn till djurlivet, något 
som Kilanda Cementgjuteri 
brutit mot i sommar då man 
skövlat skog under perio-
den. 

Länsstyrelsen tar även 
här på sig ansvaret då man 
menar att det skett en miss 
i kommunikationen med 
företaget. 

Naturskyddsförening-
arna har även polisanmält 
Centrumpåle AB, som ligger 
intill Kilanda Cementgju-
teri, för att bland annat ha 
orsakat negativ miljöpåver-
kan av en närliggande bäck 
genom tippning av flytande 
betong och defekta betong-
produkter.

Lars Gustafsson, 
fabrikschef, tillbakavisar 
påståendet. 

– Det är olyckligt att vi 
blivit indragna i detta. Vi har 
inte något med utfyllnaden 
av mossen att göra och har 
heller inte brutit mot några 
miljöregler.

Kollanda Mosse väcker 
starka reaktioner
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Upprörda och oroliga. Thomas Grönlund, Ingvar Andersson, Roy Jansson, Leif Danielsson och Bruno Nordenborg, alla representanter från Alefjälls 
Naturskyddsförening respektive Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg, rasar mot Kilanda Cementgjuteris utfyllnad av 6,5 hektar av Kollanda Mosse 
och vill att Länsstyrelsen ska ändra sitt beslut. 

Vi har funnit
dumpad asfalt, oljefilm, 
utspolad färsk betong 
och betongskrot vid 

flera tillfällen och vid 
olika platser.  

Roy Jansson 

Det finns höga 
naturvärden i mossen, 
men just den aktuella 
platsen i södra delen 

är en gammal torvtäckt 
som inte har 

samma värden. 
Teresia Holmberg

– Kilanda Cementgjuteri i konfl ikt med 
naturskyddsföreningar


