
Anmälan om dumpning av asfalt och utsläpp av obränd betong vid Kilanda Cementgjuteri, 

samt anmälan om olämpliga utfyllnader vid Centrumpåle i Kollanda. 

Undertecknad förening har idag per telefon lämnat uppgifter till Christoffer Hellqvist (sektor miljö 

Ale Kommun) angående utsläpp av betongrester och utfyllnad av Kollanda mosse intill 

betongindustrin som noterats av Alefjälls naturskyddsförening 2013-07-16. Som överenskommits 

så skickas informationen och anmälan dessutom med e-post så att det kan diarieföras som ett 

ärende. 

 

Vi har i fredags 2013-07-19 mottagit ett beslut från Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra 

Götaland. Ett beslut där Länsstyrelsen hänvisar till att det är Ale kommuns skyldighet att bevaka 

och kontrollera att Cementindustrin följer de förelägganden de erhållit från Länsstyrelsen i 

samband med tillståndet att få exploatera en del av Kollanda mosse, till industrimark för 

uppställning av betongprodukter och maskiner. 

Alefjälls naturskyddsförening vill anmäla de utsläpp som vi har upptäckt på Kollanda mosse dels 

vid besök den 3 juni 2013 dels besök den 15 Juli 2013. 

Nedan finns en redovisning om vad vi har noterat och bildbevis bifogas. Följande önskar vi 

anmäla: 

 3 Juni: dumpning av asfaltsrester är dokumenterad bakom kontorsbyggnaden vid Kilanda 

Cementgjuteri. fråga.Har kommunen inspekterat området? 

 3 juni: Nyligen gjord avstjälpning av flytande betong och defekta betongprodukter i och invid 

översvämmad del av bäcken på Östra sidan om företaget Centrumpåle. I vattensamlingen sågs 

flera samlingar med grodyngel och många mindre vattensalamander. fråga:Har kommunen 

inspekterat platsen? 

 3juni: Nyligen utförd utfyllnad österut mot bäcken vid Centrumpåles östra sida. fråga: Har 

kommunen godkänt detta? 

 3Juni: Notering av att ett större område (sannolikt betydligt större än det tillåtna knappt 4ha 

stora området) på Kollanda mosse är totalavverkat på all martall, björk och övriga träd. 

Ornitolog från Västra Götalands ornitologiska förening som deltog vid besöket noterade 25 

olika fågelarter på det kalhuggna området och närliggande del av mossen under det två 

timmar långa besöket. Flera av de noterade arterna är rödlistade och/eller sällsynta. 

Avverkningen har utförts under perioden 18-21 april i år trots att föreläggandet inte medgav 

något arbete på mossen under perioden 15mars till 15aug med hänvisning till skyddet av 

groddjurens och fåglarnas häcknings och uppfödningsperioder. fråga:Har kommunen tillstyrkt 

avverkningen? 

 16Juli: Besök på Kollanda mosse. Jag noterade att Kilanda Cementgjuteri samlar lermassor i 

stora högar. Lastbilarna kommer i skytteltrafik längs E6 söderifrån för att tippa det i Kollanda 

vid cementgjuteriet. Vi misstänker att cementgjuteriet tänker fylla ut med detta på Kollanda 

mosse, trots att de skriver i sin ansökan att "fyllnadsmassorna skall komma från överblivet 

material från grustäktsverksamhet, material som inte kan användas för grusframställning" fråga: 

Har kommunen tagit prover på lermassorna? Var kommer fyllnadsmassorna ifrån? ANF vill att 

Ale Kommun tar prover på massorna och undersöker var de kommer ifrån? 

 16Juli: det upptäcktes att Kilanda Cementgjuteri spolar rent sina betongbilar och släp så att 

sköljvattnet med obränd betong rinner rakt ut i mossen. Se bildbevisen! Fråga: vad säger 

Kommunen om detta? 

 16Juli: Det upptäcktes att betongutfyllnaderna vid Centrumpåles östra sida vid bäcken är 

överfyllda med grus och sten och att utfyllnaden sträcker sig så nära som 5meter ifrån bäcken. 

Fråga: har kommunen godkänt detta? Är åtgärden besiktigad av kommunen? 

 16Juli: det upptäcktes att bäcken är fördjupad och muddrad vid Centrumpåle. Fråga: Känner 

kommunen till och har godkänt detta? 



 16Juli: Två revir med den rödlistade fågelarten Nattskärra noterades (kl. 22.30-22.45) på 

Kollanda mosse. En av dessa revir finns på den redan avverkade delen av mossen, den andra 

hanfågeln spelade längre ut på mossen. fråga: vet kommunen om att det finns rödlistade 

fågelarter på den del av mossen som Cementgjuteriet har tillstånd att fylla ut på? Vad gör 

kommunen för åtgärder för att skydda rödlistade fågelarter och groddjur på det aktuella 

området? 

 

Vi önskar svar så fort som möjligt från Ale Kommun på de frågor vi ställt ovan. 

(För kännedom: Vi överväger att polisanmäla de överträdelser som vi anser att industrin gjort sig 

skyldiga till.) 

med vänlig hälsning 

Alefjälls naturskyddsförening 

genom Roy Jansson (styrelseledamot) 

070-6310295 

roy.jansson@alefjall.se  
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