Gjuteri anmäls för utsläpp
"Det kan bli en miljöskandal" Ett cementgjuteri i Ale kommun anmäls av
kommunen och naturskyddsföreningar för att ha dumpat betong och skövlat skog
i våtmarksområdet Kollanda mosse där unika fåglar och grodarter lever.
– Det känns förjävligt att dom gör på det här sättet helt enkelt, därför gjorde vi polisanmälan för att få
stopp på detta och få allmänna åklagaren att ta upp alla de brott vi sett här, säger Roy Jansson,
Alefjälls naturskyddsförening.
Någon lugn och ro råder det inte just nu i Ale kommun, där Kilanda cementgjuteri har sin verksamhet.
Naturskyddsföreningar i området har gjort en polisanmälan och kommunen en åtalsanmälan
angående miljöbrott och det hela handlar om våtmarksområdet Kollanda mosse, där bland annat
rödlistade och fridlysta groddjur och fåglar håller till.
– Vi har anledning att kämpa för den här naturen. En tjänsteman på länsstyrelsen eller en politiker på
kommunnivå kanske skiter fullständigt i detta, medan vi vanligt folk inte vill få naturen förstörd, säger
Bruno Nordenborg, ordförande för Alefjälls naturskyddsförening.
Lisbeth Johansson, delägare i Kilanda cementgjuteri AB, slår ifrån sig kritiken.
– Det är synd att dom inte ser helheten. Det skapar ju mycket arbeten och Kilanda cementgjuteri har ju
funnits här i hundra år, säger hon.
Roy Jansson är orolig över hur de påstådda utsläppen kan påverka naturen.
– Det kan bli en miljöskandal, vi vet inte vad som händer, vad för material som kommer ut i mossen.
Det kan påverka grundvattnet, det kan påverka Kilandaån och andra vattendrag, säger Roy Jansson.
Vad har ni för belägg för era påståenden?
– Vi har beläggen att det har avverkats under tiden det inte var tillåtet, sedan har det dumpats en
massa asfalt och flytande betong. Det har vi dokumenterat, säger Roy Jansson.
– Det är sköljvatten som har släppts ut vid ett tillfälle. Det är en väldig skillnad eftersom det är vatten
efter att man tvättat rent, säger Lisbeth Johansson.
Det här ska alltså enligt naturskyddsföreningen ha hänt tidigare i vår och sommar, men hur det är med
den saken är det nu upp till polis och åklagare att utreda. Men klart är i alla fall att det är företagets

och kommunens uppgift att se till så att det som tippas ut på Kollanda mosse inte innehåller något
farligt och giftigt avfall.
– Vi har ju liksom talat om väldigt tydligt vad det är som gäller, säger Marie Lindström, miljöinspektör
Ale kommun.
Men om de bryter mot det här ska ni inte sätta stopp för det då?
– Det vi kan göra är att förelägga att de ska följa miljöbalken och skulle de inte göra det är vi tvungna
att göra en åtalsanmälan. Och i det här fallet så gjordes det före semestern, säger Marie Lindström.
Lisbeth Johansson, delägare i Kilanda cementgjuteri, tonar dock ner risken för farliga utsläpp.
– Det som kommer hit följer ett kontrollprogram, så det kommer inte hit någonting som är farligt för
miljön, säger Lisbeth Johansson.
Det är för att göra underlaget hårdare så att cementgjuteriet kan hålla ett större lager av
betongprodukter som området fylls ut.
– Vi är upprörda för att det är ett så gigantiskt stort område som ska exploateras här. Det handlar om
ungefär tio fotbollsplaner, säger Roy Jansson.
Just storleken på området, men också tillstånd att tippa avfall på Kollanda mosse, har betonggjuteriet
fått av Länsstyrelsen.
Kommunen har gjort en åtalsanmälan och naturskyddsföreningen en polisanmälan mot
verksamheten, vad säger det tycker du?
– Jag tycker det är bra att göra det när ett företag inte följer dom lagar och förordningar som finns då,
säger Sven Swedberg, enhetschef miljöenheten på Länsstyrelsen.
Men är det inte ni som gjort fel som från början gav tillstånd till det här?
– Nä, vi har ju skrivit ett föreläggande med vissa restriktioner för deras verksamhet. Det finns skador
på naturmiljön, men inte på en sådan nivå att vi kan förbjuda deras verksamhet.
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