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Yttrande, samrådsunderlag inför myndighetssamråd; ansökan om tillstånd för 

grustäkt samt vattenverksamhet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1, Ale 

Kommun. Västra Götalands län.  Ärende: dnr 551-7315-2017 

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tidigare vid tre tillfällen lämnat yttranden 

angående Kilanda Grus och Betongs ansökan om täkt för naturgrus under 

grundvattenytan på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Yttranden lämnades in till 

Länsstyrelsen 2013-03-15 (bilaga.1), 2014-03-19 (bilaga.2) samt 2014-08-21 

(bilaga.3)  

ANF har även tagit del av Kilanda Grus och Betongs ”samrådsunderlag inför 

myndighetsbeslut” samt preliminär miljökonsekvensbeskrivning och preliminär 

hydrologisk utredning från 3 mars 2017 om tillstånd till täkt för naturgrus samt 

vattenverksamhet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 och önskar lämna följande 

kompletterande synpunkter. 

Området 

Det ansökta området består delvis av en sedan 1975 stängd och avslutad mindre 

grustäkt ovan grundvattenytan. Området består delvis av skog i varierande ålder som 

ger ett bra insyns- och bullerskydd ifrån Svevias täkt söderut mot enskilda vägen 

(Burhultsvägen). Genom skogen ringlar en bäck som bör inventeras. Den kan 

innehålla flera arter av grodor och/eller vattensalamander. Området ligger utanför det 

som kommunen anger som ”särskilt verksamhetsområde” i vilka övriga tre grustäkter 

i Kollanda ingår. En gammal mindre väg finns genom området från Burhultsvägen 

öster ut mot gården Sverket samt vidare till Kollanda vid väg 1968. Vägen används 

kontinuerligt av närboende för ridning, hundrastning samt promenader. 

Samråd 

Kilanda Grus och Betong menar att de utfört ett ”utökat samråd” genom annons i 

lokalpress som hänvisar till en webbsida, samt informationsbrev till fastighetsägare 

inom 500 meters radie från planerat täktområde. ANF vill meddela att föreningen inte 
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har erhållit något informationsbrev varken nu eller vid den tidigare ansökan. ANF är 

den mest aktiva naturskyddsföreningen i denna del av kommunen. Det är mycket 

anmärkningsvärt att bolaget inte informerat ANF om sin ansökan. 

Fastigheterna Kilanda-Kullen 1:2, Järnbo 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:7, 1:8 är samtliga 

belägna på c:a 400–600 meters avstånd från det planerade täktområdet. Ingen av de 

berörda fastigheterna har delgivits det ”utökade samrådet”  

Mot denna bakgrund anser ANF att samrådsförfarandet inte uppnår de krav som 

skall ställas på bolaget vid en planering för en ny grustäkt med stor påverkan på 

omgivningen. 

Övergripande synpunkter 

Naturgrus är en ändlig resurs och bör undvikas för betongframställning. I Kollanda 

finns redan tre st. naturgrustäkter, Svevia AB, Jehander AB samt Kollanda Grus AB. 

Det är av stor vikt att de redan exploaterade områdena används för brytning av det 

naturgrus som behöver användas i regionen. Det kan noteras att företaget 

Centrumpåle AB som ligger granne med Kilanda Grus och Betong använder sig av 

naturgrus från Svevia i Kollanda samt krossmaterial från bergtäkten i Brobacka c:a 

15 km österut mot Alingsås. Det bör inte vara orimligt att också Kilanda Grus och 

Betong använder sig av den möjligheten. Nya naturgrustäkter bör inte tillåtas innan 

redan exploaterade områden är avslutade och efterbehandlade. Det kan nämnas att 

Jehander Sand och Grus AB fick avslag av Miljöprövningsdelegationen på Lst. samt 

av Mark och Miljödomstolen under 2015 på deras ansökan om utökning av 

grustäkten västerut om nuvarande täktområde. Området som Jehander önskade 

exploatera var c:a 4ha stort. Denna dom bör vara prejudicerande och hänvisas till 

också vid Kilanda Grus och Betongs ansökan om naturgrustäkt under grundvattnet. 

Kilanda Grus och Betong ansöker om att få exploatera 8,3ha i samma isälvsavlagring 

vilket sannolikt medför ett betydligt större ingrepp i isälvsdeltat och minskar 

möjligheterna att använda grundvattnet som en stor reservvattentäkt i framtiden för 

Göteborgsregionen. Göteborg med kranskommuner växer, och befolkningen ökar 

kraftigt i hela regionen Då är det viktigt att planera och värna om de platser där det 

finns möjligheter att utvinna dricksvatten. Ytterligare exploatering med fler grustäkter i 

isälvsdeltat vid Kollanda är därför oklokt och några nya tillstånd bör inte tillåtas.  

Samtliga tidigare uppräknade fastigheter vid Järnbo, fastigheter vid Sverket och i 

Kollanda utmed väg 1968 kommer att påverkas av ökat buller samt ökad trafik till och 

från den planerade grustäkten.  Buller från planerad täktverksamhet skall adderas till 

de befintliga bullernivåerna vid redan tillståndsgivna grustäkter. Boende i Järnbo by 

använder samma utfartsväg (Burhultsvägen) ut till allmänna vägen 1968 som det är 

planerat att grustransporterna och arbetsfordonen skall använda för planerad 

grustäkt på Kilanda-Kullen 1:1. Flera av de boende familjerna i Järnbo har skolbarn 

som dagligen använder Burhultsvägen c:a 2km för att nå sina skolbussar vid väg 

1968. Burhultsvägen saknar gång och cykelväg samt också vägren från korsningen 

vid Järnbovägen och c:a 1500 meter utmed Burhultsvägen. Utmed denna sträcka 
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kommer då skolbarnen at tvingas cykla eller gå på samma körbana som den tunga 

trafiken till och från planerad täkt, vilket är mycket olämpligt.  

Det kan nämnas att Jehander Sand och Grus AB ålades att anlägga en gång och 

cykelväg utmed Burhultsvägen (600meter) den sträcka som Jehander använder av 

Burhultsvägen för sin trafik med tunga fordon. Motsvarande krav skall naturligtvis 

åläggas Kilanda Grus och Betong i det fall bolaget skulle erhålla tillstånd för en 

grustäkt. 

Vidare så kan vi konstatera att den hydrologiska utredningen ”Brunnar enligt SGU;s 

brunnsarkiv” saknar markeringar för djupborrade och grävda dricksvattenbrunnar på 

fastigheterna Kilanda-Kullen 1:2, Järnbo 1:2, 1:3, 1:4, 1:7, 1:8, Sverket 1:2, 1:4.  

SGU;s brunnsarkiv för området är inte komplett och måste uppdateras. 

Slutsats 

Alefjälls Naturskyddsförening anser att täkttillstånd av naturgrus på fastigheten 

Kilanda-Kullen 1:1 inte skall tillåtas och ansökan skall därför avslås. 
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