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Deponi i Gunnilse 
 

Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) har tagit del av samrådshandlingen om att få anlägga en deponi 

på fastigheterna Angered 26:1 m.fl. i Göteborgs Kommun. 

Information saknas om processen för samrådsförfarandet och tidsplan för kommande delar inför 

beslutsfattandet. Vi anser att undersöknings- och avgränsningssamråd inte ska ske samtidigt. 

Vi förutsätter att vi blir delaktiga i det framtida utökade samrådet och ansökningsprocessen. 

Skanska bör bjuda in till ett möte där alla intressenter i närområdet kan delta och ställa sina frågor. 

 

Betydande miljöpåverkan 

Den deponi som förslås innebär stora risker och miljöpåverkan och bör därför inte ges tillstånd. 

Liksom kommunala förvaltningar frågar vi oss om detta är den bästa platsen för deponering av 

avfall. En lokaliseringsutredning måste utföras och redovisas i MKB’n. 

Av följande anledningar bör detta klassas som en deponi med betydande miljöpåverkan: 

• Risk för att lakvatten rinner ut i Lärjeån och i grundvattnet 

• Stor risk för ras på grund av komplexitet med bl.a. växlande jordlagerföljd 

• Risk för djur- och växtlivet i Lärjeån 

• Stor påverkan på boendemiljön såsom höga bullernivåer från ytterligare tunga transporter i 

närheten till bostäder 

 

Känsliga avrinningsområden 

Det tänkta deponiområdet har ett avrinningsområde som leder till Lärjeån som är reservvattentäkt 

till Göteborg och utgör en viktig del i ett Natura 2000 område som delvis håller på att omvandlas till 

Naturreservat. ALL negativ påverkan på tillflödesbäckar och Lärjeån måste förebyggas. 

En grundvattentäkt finns inom området och denna skyddas inte från lakvatten via 

sedimentationsdammar som bara hanterar ytvatten. 

Det får inte finnas en risk att massor som ankommer är förorenade. Kontroller av massorna 

beskrivs inte i detalj. Vi förutsätter att detta görs oberoende och auktoriserat samt att vi 

kontinuerligt får tillgång till resultaten. 
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Komplexitet med bl.a. växlande jordlagerföljd 

Historiskt vet vi att skred utefter Lärjeån är vanliga. Ett av de större skreden skedde bara ca en 

kilometer väster om föreslaget deponiområde. 

Då den geologiska bildningen uppvisar stor komplexitet med växlande jordlagerföljd och med 

varierande mäktighet av olika jordlager ger en ny marktyngd en ökad risk för skred. Detta måste 

säkras. 

Ett sådant skred i detta område skulle troligen förstöra naturvärden och viktigt djurliv för mycket 

lång tid framöver och sannolikt sätta stopp för Lärjeån som reservvattentäkt. 

 

Djur- och växtlivet 

Både lakvatten och skred är allvarliga risker för djurlivet i Lärjeån eftersom ån är ett viktigt lek- och 

uppväxtområde för bl.a. lax och havsöring, men även för flodpärlmussla och havsnejonöga. 

Området anses ha högt värde med avseende på viktiga växtbiotoper och förekomst av skyddsvärda 

fiskarter. 

Riksintresse för naturvård och friluftsliv måste tas till vara liksom områden som är regionalt 

värdefulla för odlingslandskapet och värdetrakt för skog. 

 

Påverkan på boende- och trafikmiljön 

Trafiken utmed Gråbovägen är redan idag hög med en stor andel tunga fordon.  

Området runt Gunnilse har under flera decennier haft omfattande tung trafik till de deponier som 

anlagts i de tidigare grustagen. För närvarande finns tillstånd att under ytterligare ett antal år fylla 

några mindre delar av dessa grustagsområden. 

Trafiken till och från bergtäkten och krossanläggningen Angeredsverken är hög och den ansökan 

om kraftigt ökad verksamhet under ytterligare 20 år skulle kunna innebära en fyrdubbling av 

trafiken på Gråbovägen. Om detta tillstånd ges kommer ett fördubblat uttag jämfört med det 

tillstånd som gällt fram till maj 2017 att bli möjligt. Ansökan är överklagad och ligger fortfarande i 

MÖD - M 3600–18, där slutförhandling sker 19 05 15-16. 

Länsstyrelsen gav nyligen tillstånd att använda delar av Lerjedalens golfbana som deponi med 

möjlighet till drift i runt 10 år. Tillfarten till detta deponiområde är direkt från Gråbovägen vilket 

ytterligare bidrar till trafikbelastningen med tunga fordon. 

I den lokalekonomiska analysen (LEA) för en hållbar och klimatsmart utveckling av Bergum och 

Gunnilse har trafiksituationen lyfts som ett problemområde. Se referens. 

Infrastruktursatsningar behöver göras för att kraftigt minska trafiken, inte tvärtom! 

All denna trafik utgör redan idag stor risk och hälsopåverkan. Ökad trafik skulle öka riskerna för 

olyckor, medföra negativa hälsoeffekter och miljöpåverkan utefter tillfartsvägar och i närområdet 

runt deponin. 
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Vi har svårt att se hur mycket samordning av transporter från Angereds-krossen ger i färre 

transporter. En beräkning av detta måste göras före beslut. 

Efter de senaste årens återfyllnad av delar av detta område vet vi att denna trafik kommer att 

resultera i stor nedsmutsning av jord och lera på Gunnilsevägen och Väg 190. All trafik som lämnar 

området måste således tvättas innan utfart på allmänna vägar. 

Verksamheten får inte börja före kl 07, när det sker i så nära anslutning till bostäder. Verksamhet 

får inte heller ske på lördag, söndag och helgdag. 

Många tillståndsprocesser utöver befintliga tillstånd pågår och därför måste en sammanhållen 

värdering av trafiksituationen för väg 190 genomföras. I detta bör belysas det som legat till grund 

för Trafikverkets utbyggnad av väg 190 med avseende på buller och barriäreffekter. 

 

Utvecklingsplaner för området 

Den gröna lokalekonomiska analysen (LEA) och det behov befolkningen i närområdet har av 

bostäder, service, mötesplatser, lokaler mm har resulterat i en handlingsplan. De fem 

fokusområdena för utveckling framgår i detalj på sidan 45 i LEA’n, se referens. 

Fokusområdena är: 

  - Hälsa och aktivitet 

  - Lokal service och ökat företagande 

  - Nätverk för utbyte av kunskap och tjänster 

  - Lokal matproduktion 

  - Ökat bostadsbyggande och förbättrad infrastruktur 

En viktig del i denna handlingsplan innefattar etablering av runt 500 nya bostäder och ett centrum, 

genom kommunens detaljplan ”Gunnilse centrum”. En liten del av föreslaget deponiområde ligger 

dessutom inom denna föreslagna detaljplan! 

Huvudfokus är att utveckla och skapa ett långsiktigt hållbart och klimatsmart lokalsamhälle med 

boende inklusive service, arbetsplatser, restaurang, café, livsmedelsbutik, mötesplatser samt 

utrymmen och miljöer för kreativitet och innovation. 

Många av de ansträngningar från Göteborg Stad och områdets boende om hållbar, klimatsmart 

utveckling av detta unika område kullkastas om ytterligare en deponi tillåts i Gunnilse. 

Lokaliseringen av sedimentationsdamm(ar) i områdets nordvästra del förhindrar framtida 

exploatering av nya bostadsområden, t.ex. bostäder utefter attraktiva Gunnilse Granväg. 

Området behöver återställas för att vara en del av framtidens samhällsbyggande, till exempel för 

att på sikt kunna användas till bostäder och kortsiktigt t.ex. för strövområde eller utökad golfbana. 

Det är svårt att förstå slutresultatet som en höjd med mjuk utformning. Vi ifrågasätter sluthöjden 

på nivån +86 som verkar överstiga den ursprungliga höjden. En siktlinjeanalys e.dyl. måste 

genomföras för att förtydliga detta. För oss lokalt boende är ”ögats miljö” otroligt viktig (dvs din 

tomt är din grannes utsikt). 
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Bergum Gunnilse Utveckling 

 

 

 

Erik Bick                                                               Jörgen Wahlund 

Ordförande                            Delprojektledare för Centrumgruppen Gunnilse centrum 

 

 

Referens 

Lokalekonomisk analys (LEA) för området finns att ladda ner här eller www.bergum-

gunnilse.se/nyheter 
(Trafiksituationen behandlas på sidorna: 11–13 samt 67–71) 

(Fem fokusområdena för områdets utveckling, sidan 45) 

 

Saknad information: 

Information saknas om processen för samrådsförfarandet och tidsplan för kommande delar inför 

beslutsfattandet. 

3.1.1 Parametrar för provtagning enligt kontrollprogrammet saknas (Fel! Hittar inte referenskälla). 

5.3 Referens till riksintresse för naturvård saknas (Fel! Hittar inte referenskälla). 

 

Övriga kommentarer: 

Vi vill ta del av existerande deponitillstånd med efterbehandlingsplan samt resultat från 

tidigare/pågående kontroller och vattenprovtagningar. 

Vi förutsätter att maskinparken består av miljöcertifierade maskiner med tillhörande drivmedel. 

Ingen information om detta finns i samrådsunderlaget. 

De fornminnesytor som finns i närområdet måste respekteras. 

https://bergum-gunnilse.se/Dok/index.php/s/NMIgyxuCPwVWY2j
http://www.bergum-gunnilse.se/nyheter
http://www.bergum-gunnilse.se/nyheter

