Anmälan av misstänkta miljöbrott på Kollanda mosse i Ale Kommun, Västra Götalands län.
Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) misstänker att Kilanda Cementgjuteri bryter mot lagen och
nonchalerar Länsstyrelsens förelägganden vid utfyllnader av del av Kollanda mosse.
Länsstyrelsen har i sitt föreläggande 2011-08-25 med Diarienummer 525-3486-2011 angivit de
krav som Kilanda Cementgjuteri skall iaktta för att få fylla ut en yta något mindre än 4 ha på
Kollanda mosse.
Vi misstänker även att företaget Centrumpåle begått miljöbrott på Kollanda mosse.
Representanter från Alefjälls Naturskyddsförening har vid ett flertal tillfällen under våren och
sommaren 2013 besökt det område som är aktuellt för utfyllnad. Vi har noterat följande misstänkta
lagöverträdelser/miljöbrott vid nedanstående tillfällen:
2013-04-28, Ett större område, troligen dubbelt så stort som det av Länsstyrelsen tillåtna 4 ha, är
kalhugget och utstakat med käppar. ANF har noterat att avverkningen har utförts under perioden
18 till 21 april 2013, trots att Länsstyrelsens föreläggande inte medgav något arbete på mossen
under perioden 15 mars till 15 augusti.
Kalhugget område på Kollanda mosse

2013-06-03, Dumpning av asfalt har utförts på mossen bakom kontorsbyggnaden vid Kilanda
Cementgjuteri.
Dumpad asfalt

2013-06-03, Flytande betong och defekta betongprodukter har tippats och har använts som
utfyllnadsmaterial i och intill en damm vid bäcken på östra sidan om företaget Centrumpåle. I
vattnet sågs flera samlingar med grodägg och mindre vattensalamander.
Betongtipp

Betongskrot

2013-07-16, Noterades att Kilanda Cementgjuteri spolar rent sina fordon så att sköljvattnet med
färsk betong rinner rakt ut i mossen.
Avspolade fordon

2013-07-16, Noterades att betongutfyllnaderna som vi sett 2013-06-03 vid företaget Centrumpåles
östra sida nu är täckta med grus och sten och att utfyllnaden sträcker sig så nära som c:a 5 meter
ifrån bäcken.
Grusövertäkt betongtipp

2013-07-16, Noterades att bäcken är fördjupad och muddrad vid företaget Centrumpåle.
Bäcken, dikad och ”rensad” från betongskrot

2013-07-16, Noterades att jord och lermassor transporterats från okänd ort och lagrats i stora
högar, intill det i år kalhuggna området på Kollanda mosse. ANF misstänker att Kilanda
Cementgjuteri tänker fylla ut med lermassorna på Kollanda mosse, trots att tillstånd för en sådan
verksamhet saknas.
Lermassor vid Kilanda Cementgjuteri

ANF har till Länsstyrelsen samt till Ale Kommun påtalat ovanstående misstänkta överträdelser
som vi anser att betongindustrierna har gjort sig skyldiga till.
Länsstyrelsen anser att det är Ale Kommuns ansvar att följa upp att betongindustrin följer samtliga
förelägganden samt att det också är kommunens ansvar att ytan på området som är aktuellt för
utfyllnad märks ut med koordinater samt att ytan inte skall överstiga 4 ha. Ale kommun svarar att
de inte kan lämna ut några koordinater för utfyllnadsområdet eftersom uppgifterna har raderats.

ANF utgår från att Polismyndigheten skyndsamt granskar det som händer på Kollanda mosse
innan en miljöskandal är ett faktum. Kollanda mosse är riksintressant med mycket höga
naturvärden. Mossen är omnämnd både i Ale Kommuns naturvårdsprogram samt i Länsstyrelsens
värdebeskrivning ”riksintresse för naturvård”.
ANF bistår gärna med ytterligare upplysningar och förtydligande om så önskas.
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Länsstyrelsen, ”Angående inkomna anmälningar mot Kilanda cementindustri om åtgärder i
Kollanda mosse, Ale kommun.”

