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Synpunkter till Kilanda Cementgjuteri ang. ansökan om grustäkt på fastigheten
Kilanda-Kullen 1:1 i Ale Kommun, samt kopia på skrivelsen för kännedom till
Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tagit del av informationen angående planerad
ansökan om öppnande av grustäkt under grundvattnet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Ale
Kommun.
Den kortfattade information som ni sänt oss uppfyller inte villkoren om samråd enligt
miljöbalken. I Miljöbalken 6 kap. 4§ föreskrivs att den som avser bedriva en verksamhet som
kräver tillstånd skall samråda med bl.a. närboende, fastighetsägare och
föreningar/organisationer som kan antas bli berörda. Samråd skall vidare äga rum i ”god tid
och i behövlig omfattning”
Informationshandlingarna saknar uppgifter om hur länge den nya verksamheten skall fortgå,
beskrivning av alla verksamhetsmoment från brytning till transporter, tänkta transportvägar till
och från verksamheten, antal planerade fordonsrörelser till och från verksamhetsområdet,
utredning om hur verksamheten påverkar grundvattentillgången, påverkan på bäcken som
rinner mot Sverkesjön i direkt anslutning söder om verksamhetsområdet, eventuell
torrläggning, störning och grumling i bäcken m.m.
”Behövlig omfattning” innebär också att alla närboende och fastighetsägare skall erhålla
informationen och få möjlighet att delta i samrådet. ANF har uppmärksammat att flera
fastighetsägare och närboende inom en radie på 500–1000 meter från planerad grustäkt inte
erhållit något informationsbrev eller annan information från Kilanda grus- och betong. Det
kan nämnas att när de redan befintliga grustäkterna (Svevia AB och tidigare Sand & Grus
Jehander AB samt Kollanda grus AB) sökte förnyat täkttillstånd för några år sedan så gick
samrådsmaterialet ut med brev i en mycket stor krets (ca 2 km från verksamhetsområdena)
samt genom ett annonserat informationsmöte för allmänheten.
En så stor exploatering som en ny grustäkt under grundvattnet bör föregås av ett ”utökat
samråd” till alla fastighetsägare samt boende inom minst 2 km från planerad täkt, samt
annonseras i lokaltidningen.
Kilanda Grus & Betong påstår att den planerade grustäkten som markerats på kartan ligger
inom ”särskilt verksamhetsområde” enligt Ale Kommuns översiktsplan (ÖP 07). Det stämmer
inte. Området ligger utanför och söder om ”särskilt verksamhetsområde”.
Se bilaga: Karta ”särskilt verksamhetsområde” med planerad täkt markerad.
Vidare står det i samrådsmaterialet att det på fastigheten tidigare bedrivits grustäkt, det är
korrekt. Men det bör också framgå i ansökan att det gäller en nyöppning av grustäkt och inte

någon ”fortsatt verksamhet”. Den tidigare mindre grustäkten ovan grundvattnet på delar av
området avslutades 1975, för 43 år sedan, före miljöbalkens ikraftträdande.
ANF anser att det i informationshandlingarna tydligt bör redovisas vilket behov det finns av
en helt ny naturgrustäkt i omedelbar närhet till tre redan befintliga grustäkter med såvitt känt i
huvudsak samma materialsammansättning som inom det område där ny täkt nu planeras.
En tydlig redovisning är viktig eftersom Mark- och Miljödomstolen, Nacka tingsrätt 2011-0930 i mål M619-11 slagit fast att ”sökanden i en ansökan om tillstånd för ny täkt av naturgrus
noggrant skall redogöra för det avsedda användningsområdet och för anledningen till att det
inte är möjligt att använda ett annat material än det grus som avses tas ur täkten. Det är
sökanden som måste visa att det finns ett objektivt behov av att använda naturgruset. Om
det är tekniskt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material ska en täkt av naturgrus
inte få komma till stånd. Vid den prövningen bör man beakta dels om det är möjligt att
använda ett annat material, dels om tillgången på naturgrus från redan öppnade grustäkter i
närheten kan tillgodose behovet”
ANF vill också hänvisa till dom i Mark och Miljödomstolen Mål nr M847-15 att AB Sand &
Grus Jehander inte fick något utökat täkttillstånd för brytning av grus på en närliggande
fastighet Ale-Ranneberg 1:4 (ca 4 ha). Här avslog MMD bolagets ansökan om brytning under
grundvattnet. Även Länsstyrelsen avslog en begäran om brytning under grundvattnet på
fastigheten Ranneberg 1:4.
ANF vill också understryka att vi hävdar våra tidigare synpunkter som lämnats till
Länsstyrelsen Västra Götaland 2013-03-15 vid Kilanda Grus & Betongs tidigare ansökan om
nyöppning av grustäkt på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1. (diarienummer 551-7373-2013)
Det är viktigt att naturgrustäkter begränsas i möjligaste mån och att miljöpåverkan utreds
ordentligt. En noggrann och detaljerad miljökonsekvensbeskrivning är då ett krav som skall
uppfyllas av bolaget.
Samordning mellan befintliga grustäkter bör inventeras och täkternas totala och
gemensamma påverkan på grundvattnet i isälvsavlagringen i Kollanda undersökas.
ANF anser att en ansökan för grustäkt med brytning under grundvattnet skall handläggas av
Länsstyrelsen när ansökan är komplett och ett utökat samråd med samtliga berörda har
skett.
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