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Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på anmälan enligt miljöbalken för
användning av avfall för anläggningsändamål
Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av rubricerade anmälan enligt
tjänsteskrivelse 2014-10-22 med bifogad anmälan 2014-10-08 från Lerums Jaktvård och
Sportskytteförening.
LNF lämnade 2013-06-25 synpunkter på en tidigare anmälan 2013-04-11 med samma
ändamål. LNF ansåg att anmälan var så ofullständig att den borde kompletteras som
underlag för att värdera konsekvenserna av tillförandet av avfallsmassor till området. LNF
fann det anmärkningsvärt att omfattande tillförsel av massor redan hade skett, inte minst
eftersom det berörda området ägs av Lerums kommun. Den totala planerade tillförseln av
massor framstod som så omfattande att ett bakomliggande motiv för projektet mycket väl
kunde vara kvittblivning av annars svårplacerade avfallsmassor. LNF framhöll särskilt
följande brister i anmälan:
- Uppgifter saknas om områdets avvattning och föroreningsriskerna för mottagande
vattendrag och sjöar.
- Uppgifter saknas om eventuella natur- och kulturvärden inom utfyllnadsområdena.
- Värdering av miljöeffekterna av transporterna saknas utöver angivelser av hastigheter.
- Närmare beskrivning av kontrollen av tillförda massor saknas.

Synpunkter på nu aktuell anmälan
LNF konstaterar övergripande att den nu aktuella anmälan har en helt annan ambitionsnivå
jämfört med den tidigare, nu återkallade. Som helhet anser LNF att anmälan är
tillfredsställande, men med några anmärkningar enligt följande.
 LNF saknar möjlighet att närmare granska angivna analysnivåer i anmälan. Kartorna
tillhandahålls i svartvitt, varför hänvisningar till färgmarkeringar inte fungerar.
 Avsevärda schaktmassor har redan tillförts området. Vilken dokumentation och kontroll
finns avseende dessa massor?
 Anmälan saknar hänvisning till objekt 48 ”Stora Lövsjöområdet” med naturvärde klass
3 och friluftsvärde klass 2 i Lerums kommuns naturvårdsprogram. Hur påverkas dessa
värden?
1(2)

 LNF efterlyser en närmare beskrivning av områdets avvattning mot Vittensjön. Vilka
naturvärden finns längs diket och hur kan dessa påverkas. LNF anser att
vattenkvaliteten i diket bör kontrolleras regelbundet.
Lerums Naturskyddsförening
Olov Holmstrand
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