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Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Etablering av 
bensinstation på fastigheten Hede 2:13 i Lerum 
Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av rubricerade anmälan. LNF har tidigare 
vid flertaliga tillfällen lämnat synpunkter avseende planeringen av Leråns dalgång och 
därvid konsekvent framhållit dalgångens naturvärden och känslighet för 
exploateringsåtgärder. Enligt LNF:s övergripande uppfattning är Leråns dalgång olämplig 
för verksamheter som bilverkstad och bensinstation från såväl natur- som miljösynpunkt. 
LNF avstyrker därför att den anmälda verksamheten ges tillstånd. 

Bakgrund 
När Lerums kommun planerade en förbifartsväg genom Leråns dalgång accepterade 
Länsstyrelsen motvilligt sträckningen, eftersom Länsstyrelsen egentligen ansåg ingreppet i 
naturvärdena vara alltför stort. Detta framgår av ett yttrande 2000-06-07 till Lerums 
kommun. Det framgår även av att Länsstyrelsen satte som villkor att kommunen skulle 
skydda i kvarvarande delar av dalgången, exempelvis genom att inrätta ett naturreservat. 
Länsstyrelsens uppfattning om skyddets omfattning framgår av följande citat ur yttrandet: 
 
”En annan nödvändig förutsättning är att intrången i dalgången kompenseras genom att 
de resterande värdena i dalgången, på ömse sidor om Lerån och ända fram till den nya 
förbifarten, säkerställs, till exempel genom bildande av ett kommunalt naturreservat. Att 
säkerställa dessa värden genom att bland annat hindra vidare exploatering och genom att 
säkra skötsel i form av fortsatt jordbruk och bete är helt nödvändigt för att utbyggnaden 
ska vara godtagbar.” 
 
Det är nu mer än 13 år sedan Lerums kommun av Länsstyrelsen blev ålagd att skydda 
dalgången. Reservatet är inrättat för delar av dalgången. Planering saknas för hur närmast 
angränsande markområden ska användas. Enligt Lerums Naturskyddsförenings uppfattning 
kan inte mark i omedelbar anslutning till naturreservatet användas till vad som helst, vilket 
framgår mycket tydligt i citatet ovan ur Länsstyrelsens yttrande. Tvärt om bör en 
skyddszon etableras runt reservatsområdet. Skyddszonen är nödvändig inte minst genom 
att reservatet på grund av svårigheter vid etablerandet kom att omfatta ett minimum av de 
värdefulla delarna av dalgången. 
 
I avvaktan på planering av markanvändningen inom till reservatet omedelbart angränsande 
områden är det inte rimligt att kraftigt förändra markanvändningen inom områden där 
enligt Länsstyrelsens uppfattning exploatering ska förhindras. Den redan skedda 
etableringen av bilverkstaden med anslutande bilprovning är påtagligt olämpliga och bör 
inte automatiskt innebära tillkommande etablering av bensinstationen. 
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Synpunkter på anmälan 
• I anmälan anges att föregående verksamhet på fastigheten saknas. Denna angivelse är 

felaktig. Fastighetens område har utnyttjats för jordbruk, sannolikt i flera hundra år. 
Jordbruksmarken på fastigheten tillhör den bästa kategorin i Lerums kommun. 
 

• I anmälan anges att verksamheten inte producerar avfall. Denna angivelse är felaktig. I 
samband med tankning kommer bilförare och passagerare att lämna ifrån sig avfall. 
Detta kommer att bli särskilt påtagligt och särskilt slarvigt under tider då ingen 
verksamhet pågår i bilverkstaden och bilprovningen. Bensinstationen saknar utanför 
normal arbetstid helt personal med tillsyn och direkt angränsande verksamheter eller 
bostäder saknas. 
 

• Beskriven hantering av drivmedelsutsläpp och förorenat dagvatten innebär att 
förorenat vatten kan tillföras Lerån och vidare till Säveån. Detta framför allt under 
förutsättning att större utsläpp sker vid incidenter och oljeavskiljaren inte fungerar 
tillfredsställande. Lerån och i hög grad Säveån måste betecknas som extremt känsliga 
recipienter. Säveån är ett av Sveriges värdefullaste vattendrag med omfattande skydd i 
form av Natura 2000, reservat och riksintressen. Avsevärda resurser läggs på att 
förbättra förhållandena i Säveån, senast mångmiljonbelopp för omlöp vid Hedefors 
kraftverk. Mot denna bakgrund är etablering av miljöfarlig verksamhet som en 
bensinstation omedelbart intill en ravin som leder direkt ner till Lerån närmast 
provocerande olämplig. 

 
 
Lerums Naturskyddsförening 
 
 
Olov Holmstrand 
Ordförande 
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