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 403 40 Göteborg  

 
Inlaga till ärende nr 551-26024-2020 inom Länsstyrelsen  

Nej Tack! 
 

Undertecknade säger nej till ett bifall till Skanskas ansökan om deponi i enlighet med 
Skanskas ansökan dat 2020-06-15 och undertecknad av Gunnar Helander. 
Ansökan (483 sid) berör fastigheterna Angered 4:49 m.fl. i Gbg kommun, VGR. 
 

En ansökan från Skanska med brist på ett holistiskt synsätt. 
Syftet med ansökan är att skapa en affärsmöjlighet som ger nettointäkter och är därmed en suboptimering 
för en part, Skanska. 

Ur ansökan framgår att Skanskas bakgrund till ansökan är: - DET BLIR FÖR MYCKET ÖVERSKOTTSMASSOR 
VID PROJEKT OCH SKANSKA BEHÖVER TIPPA DOM HÄR DÅ GUNNILSETIPPEN ÄR DEN BÄSTA PLATSEN FÖR 
DET.  

Gunnilse är inte lämpligt som tippområde utan skall nu gå in i en uppbyggnadsfas. 
I ansökan framgår att det finns behov av tippmöjligheter för massor från olika typer av projekt inom ett 
stort geografiskt område. Tippmassor behöver transporteras från Alingsås, Borås m.fl. orter. ”Gunnilse 
Granväg” är ett närområde <400m från blivande Gunnilse Centrum och kan därmed bli mottagare av stora 
mängder nya tippmassor från ett flertal orter. Yttranden, frågeställare och tunga remissinstanser 
ifrågasätter starkt ”Gunnilse Granväg” som lämplig tipp och starka argument finns för deras 
ställningstagande. Ett fullt möjligt alternativ är att Skanska kan utnyttja sina redan befintliga och godkända 
tippar för sina egna tippmassor från projekt. 
 

Gunnilse Centrums närområde påverkas starkt negativt och därmed värden och framtida 
intäkter. 
Bebyggelsen med drygt 500 bostäder och ny F-9 skola och förskola i det redan planerade Gunnilse Centrum 
kommer att påverkas negativt av Skanskas ansökan genom att mark kommer att utnyttjas till verksamhet 
som ger ett bestående negativt ingrepp. Det nya centrumet kommer också att påverkas mycket på grund av 
alla tunga transporter till det planerade deponiområdet.   
 

http://www.skrivunder.com/
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Tippområdet med tillhörande lakvattenanläggning samt översvämningsområde ligger mellan 400-500 m 
från blivande Gunnilse Centrumbebyggelsen och hindrar därmed en utveckling av Gunnilse Centrum.  
Enligt Boverkets rekommendationer vid framtagning av detaljplaner och med den däri beskrivning av 
åtgärder för minimering av miljöpåverkan kan man konstatera att tipp-, lakvatten-och 
översvämningsområdet ligger mitt inom de områden som förordas för bra och fungerande 
samhällsutveckling gällande boende och arbetsplatser.  
Den pågående tippverksamheten behöver därmed avslutas och inte expandera. 
 

Utsikt och vyer ger ökade intäkter vid exploatering och bra livs-och arbetsmiljö  
Idag redan anlagda tipp- och deponihöjdnivåer utmed Lärjådalen är på alldeles för höga och ger inte de 
vyer och synintryck som värdesätts av exploatörer då det är utsikt och vyer som ger större möjligheter till 
intäkter för byggrätter, uthyrning och vid försäljningar av lägenheter och lokaler. Bostadsinnehavare och 
företag väljer också lägen med fin utsikt före lägen med mindre utsikt. Man är också därmed villig att betala 
mer som boende och företag vid kommande byggnation i och runt Gunnilse Centrum om utsikt och vyer 
ingår som kvalitetsfaktorer vid områdesplanering. Foton i ansökan visande vyer i ansökningsmaterialet är 
inte representativa som blivande vyer. Befintliga tippområden behöver ses över och dagens alldeles för 
höga tippnivåer behöver sänkas avsevärt. 
 

Potentiella skredkanter och möjliga glidytor ger riskområden och påverkar befintliga 
närliggande fastigheters värde negativt 
Även de befintliga branta avsluten behöver justeras och säkras upp rent geotekniskt så att inga glidytor 
utvecklas i tippmassorna som redan är tippade. Det är idag stora mängder av olika typer av lera som är 
tippat i området bl.a. blålera (kvicklera ). Leror har dålig bärighet och kan utveckla glidytor som likt 
Tuveraset m.fl. Glidytor kan utvecklas även vid flacka sluttningar. Den beskrivna kantstabiliseringen är i 
bästa fall en lösning mot yterodering för de översta ytskikten. Inga nya tippkanter får anläggas. Befintliga 
tippkanter behöver säkras för att inte utgöra en risk för boenden och fastighetsvärden. 

 

Förorenat lakvatten skapar förorenad mark inom och utanför tippområdet. Lakvattnet 
kommer också nå Lärjeån. Detta medför stor negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden genom anrikning av kemikalier och giftiga ämnen i näringskedjorna.  
Lärjeån är en del av Gbg Stads reservvattentäkt och är en sk. nödlägesreserv. Lärjeån är också av 
riksintresse ur Naturvård samt innehåller Natura 2000 klassat område. Redan idag rinner lakvatten av 
okänd kvalitet genom f.d. banvallen från gamla Västgötabanan ned till Lärjeån. Lösningen i ansökan för 
omhändertagande av yt- och lakvatten redovisar att vid höst- och häftiga sommarregn kommer 
anläggningen att brädda över stora mängder och därmed tillföra tidigare odlingsytor tungmetaller. Ett visst 
omtänk är gjort i kompletteringen men vattnet behöver på något sätt rinna ut från området och 
bassängerna kommer vid de kraftigare regnen inte kunna garantera de laminära flöden med 
sedimentionshastigheterna som anges. Området kommer inte kunna ta emot vattenvolymen från hela 
tippen och tungmetallerna kommer att lagras i de diken och områdena runt dessa som är inritade och 
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därmed förorena hela området. Översvämningsrisk kan 
föreligga mot befintliga bostadsfastigheter då hela tippområdet planeras att avvattnas mot området vid 
Granvägen.  

 
 
Dimensionerande 100-årsregn och ökad negativ klimatpåverkan är en stor risk. Hundraårsregnet kan 
komma redan om 5 år. Under de kommande åren kommer med största sannolikhet detta förorenade 
vatten kontaminera jordmassor till nivå med klassificering - farligt avfall. Dammarna beskrivs i ansökan som 
ett positivt tillskott till miljön. Men sländlarverna, mygglarver etc kommer föra lakvattnets sedimenterade 
tungmetaller, som omnämns i ansökan, upp i näringskedjan och skapa de defekter på dessa system vars 
konsekvenser redan är kända. Det nationella och Göteborg Stads biologiska mångfaldighetsmål är därmed i 
riskzonen. Notera också att Lärjeån är en biotop för bl.a. flodpärlmusslan och dess värdfisk lax och öring. 
I området befintliga tippar bör förses med en fungerande teknisk lösning utan bräddningsfunktion för att 
motverka kontamineringen av mark från redan idag befintliga tippmassor. Vid större nederbörd kommer 
sedimenteringen inte fungera eftersom vattenhastigheten påverkar sedimentationsmöjligheten. Hur stora 
mängder ”damm vatten” och dikes vatten kommer likt idag att rinna direkt från området utan att infiltreras 
och därmed rakt ner i Lärjeån?   
 

I ansökan beskriven uppbyggnad och funktion av en geologisk barriär måste ifrågasättas. 
Den geologiska barriär av lermassor som redovisas vid tippkanten fig. 6.1.4.1 kommer inte utgöra det 
hinder som krävs för att nå en permeabilitet som medför en transporttid för lakvatten och nederbörd som 
är längre än 1 år. Den geologiska barriären kommer att utföras på plats av nya lermassor och 
utläggningsarbetet kommer därmed inte ge den kvalitén och därmed uppfylla kravet för angiven låga 
permeabilitet som anges i tabellen. Tabellen avser orörda och kompakta massor. Lakvatten kommer 
därmed att transporteras igenom den geologiska barriären på ett mycket snabbare sätt än kravet på > 1 år.  
Befintliga tippkanter behöver kontrolleras och resultatet av permeabiliteten av kontrollmässigt tillförda 
mätbara spårämnen följs upp. Beroende på utfallet måste åtgärder utföras på de befintliga tipparna 
  

Tippmassorna skall vara inerta massor och beskrivs i ansökan som i princip ofarliga. 
Mycket farliga ämnen kan dock finnas i tippmassorna. Tippmassor som omnämns i ansökan är bl.a. äldre 
riven betong som är både alkaliskt och kan innehålla PCB. PCB är vanligt förekommande som del i 
fogmassor som appliceras mellan betongelementskarvar. PCB migrerar in i betongen och är osynligt för 
ögat. Detta innebär att äldre betong kan innehålla PCB trots att den är rensad från fogmassan. PCB klassas 
som mycket farligt och är fettlösligt och anrikas i toppkonsumenterna och där är människan en mycket 
utsatt grupp. Immunförsvaret, fortplantningsförmågan och nervsystemet är delar hos djur och människor 
som påverkas. De årsmedelvärden som är angivna för kemiska ämnen etc kan dölja större utsläpp vid 
kortare tillfällen och är ett kvalitetsmässigt tveksamt / dåligt sätt att mäta. I området befintliga tippar 
behöver följas upp med avseende på utläckande PCB och övriga skadliga ämnen och inga ytterligare 
tippmassor skall tillförs området. Referensvärden på PCB mätningsvärden uppströms och nedströms 
Gunnilse tipparna saknas i MKB. 
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Buller (oönskat ljud) är ett problem som har uppmärksammats vid forskning. Buller skall 
därför undvikas i närheten av och inom boendemiljö. 
Buller frigör stresshormoner och dessa påverkar kroppsliga funktioner såsom blodtryck, ämnesomsättning 
och immunförsvar som några exempel. Bullret som redan idag pågår inom tippområdet påverkar de 
närboende negativt. Bulleralstrande arbete behöver redan idag begränsas till vardagar och enligt Gbg stads 
regler. Betongkross-och stenkrossmaskiner används i tippområden. Buller alstras idag från större 
verksamhetsmaskiner som stör de närboende. Detta arbete behöver därmed avslutas redan nu och den 
verksamheten flyttas från den påverkade boendemiljön. 
 

En kortare tidplan för det redan pågående tipparbetet i Gunnilse skulle skapa mervärden för 
Gunnilse Centrums uppbyggnad och det närliggande boendeområdet. 
Tidplanerna för tippverksamheterna inom Lärjeåns dalgång är alldeles för generöst tilltagna och medför en 
känsla av en evigt pågående tipprocess.  
 

Jungfrulig mark skall inte användas till tippverksamhet. 
Göteborgs Stad är tydlig med att jungfrulig mark skall användas till att öka försörjningsgraden inom 
kommunen och endast om goda skäl föreligger användas till byggande av nytt boende och för 
verksamheter. Tipp och deponi skall därmed inte placeras på jungfrulig mark. I ansökan beskriver Skanska 
det blivande tippområdet som ett tidigare täktområde och jungfrulig mark omnämns inte. Detta är en 
mycket subjektiv bedömning av Skanska då området vid infiltrationsområdet och denna del av ytan är på de 
tidigare plushöjderna som förelåg när marken brukades på 1960-talet. Alltså har inget grävande typ 
täktverksamhet utförts på denna del. Möjligtvis är all matjord bortschaktad och såld. Ytan innehåller idag i 
huvudsak några äldre uppställda entreprenadhjälpmedel som skrotats av Skanska. En mindre del av 
området används idag till upplag för anläggningsmaterial och bulleralstrande verksamhet.  
Text i en miljökonsekvensbeskrivning förutsetts beskriva området mer tydligt och inte på ett så 
övergripande sätt med generaliseringar för på så sätt invagga läsare i en känsla av att området som 
ansökan avser är ett stort och tidigare urgrävt täktområde. Ett besök på plats behövs för att förstå 
områdets karaktär och jungfrulighet samt dess omedelbara närhet till de korta dalgångarna som leder rakt 
ned till Lärjeån. Avståndet är ca 100m till Lärjeåns meandrande flöde och i vissa lägen kortare än 100m. 
 

Framtida ansvar för befintliga tippmassor och dess utläckande lakvatten behöver en tydlig 
huvudman med ekonomiska muskler för all framtid inte bara för en period med 
efterbehandlings- och provtagningskostnader. 
Ansökan kan tolkas som att Skanska har full rådighet över området idag men stora delar är markområden 
som Skanska arrenderar med korta arrendeavtal. Avtalen har avtalstext som påverkar innehållet i Skanskas 
ansökan. I Fastighetskontorets svar om mottagande av information vid samråd omnämns bara en fastighet, 
Angered 26:1. Men Skanska har arrendeavtal på flera fastigheter i det ansökta tippområdet som ägs av 
Göteborgs Stad genom Fastighetskontoret.  
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Ansvarsfrågan för befintliga tippmassors innehåll och dess lakvattenkvalité, kontamineringen av markytor 
som tippmassorna har förorsakat på arrendemark behöver klarläggas ansvarsmässigt och åtgärdas innan en 
denna ansökan behandlas. En varning kan tilläggas att det är flera bolag som redan har tippat i området och 
Göteborgs Stad kommer så som Skanskas ansökan är skriven och gällande avtal bli en av de ansvariga för 
framtida miljöproblem som redan har börjat visa sig i området.  
 

Grundvattenakvifären vid namn Linnarhult som har en god kvantitativ tillgång på vatten av 
fin kemisk sammansättning får inte försämras av befintlig och ny tippverksamhet. 

Olika kemiska ämnen är tillförda det befintliga tippområdet via tippmassorna och behöver uppmätas och 
vid behov omhändertas och borttransporteras från området av ansvariga. Klorider som tillförts 
tippområdet finns i marint avsatt lera, blålera. Blåleror är mycket vanlig i Göteborgsområdet. Kloriderna 
som urlakas bl.a. ur den vid tippning och utläggning omrörda blåleran är en mycket allvarlig förorening som 
enkelt transporteras med vattnet i dessa tidigare grustäkter med hög permeabilitet. Gunnilse ligger i 
Linnarhults akvifären och kan därmed förorena dess goda vattenkvalitet.                   
En noggrann uppföljning av befintliga utsläpp från tippområdet och därefter uppbyggnad av tekniska 
lösningar för att rena dagens lakvatten från dess olika kemiska ämnen över gränsvärden är en stor uppgift 
och behöver säkerställas och utvärderas innan denna ansökan behandlas. 
 

Tydlig styrning och kontroll av tippmassor borde vara ett krav i befintliga tippar. 
Text i ansökan redovisar att Skanska inte vill utföra någon styrning av tippmassor. Då är det väl på tiden för 
ett världsföretag att följa sitt hållbarhetstänk och policys och styra mot framtiden. Uppföljning och 
vitesföreläggande för feltippningar inom den befintliga tippen i Gunnilse samt krav på tydlig uppmärkning 
vad som får tippas som anslås vid infarterna samt att detta meddelas berörda. Dessa åtgärder borde få en 
styrning på plats med enkla medel. Hårdare krav kanske borde formuleras vid tippverksamhet i fd. 
grustäkter med direktkoppling till större skyddsvärda vattenakvifärer typ Linnarhultsakvifären. Hur 
behandlas denna fråga i dagens kontrollplan för befintlig tippverksamhet? Behövs det en revidering? Tydlig 
och helhetstäckande kontrollplan för befintlig tippverksamhet framtages och uppföljning av den utförs före 
ansökan prövas. 
 

Redan problem på grund av nedbrytningsprocesser i de befintliga tippmassorna.  
Vem ansvarar? 
En mycket närliggande fastighet med en egen brunn har fått gasbubblor i brunnsvattnet. Metangas? 
Dokumentet med den informationen som har kommit Skanska till kännedom i denna samrådsprocess från 
fastighetsägaren har inte behandlats ytterligare i denna ansökan. Fastighetsägaren har varit tvungen att 
installera ett reningsverk. Detta är en brunn och problemet borde kunna lösas av den som är ansvarig för 
tippmassorna.  Detta är ett bra exempel för att testa hur ansvaret och vilka åtgärder som den ansvarige 
kommer att vidta. Denna deponiansökan rekommenderas ingen prövning före frågan är löst och juridisk 
modell är presenterad för kommande liknande och större frågor. MKB borde innehålla denna modell då det  
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påverkar miljön om det blir tveksamheter om ansvar, kostnadsansvar och det därmed drar ut på tiden med 
lösning för ett uppkommit problem som påverkar miljön eller tredje person, juridisk eller fysisk. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
 

Thomas Svensson Ulrika Palmblad Gröön Erik Bick 
Koordinator Centrumgruppen Koordinator Centrumgruppen Ordförande 

thomas.gunnilse@outlook.com ulrikapalmblad@hotmail.com       erik.bick@bergum-gunnilse.se 

Boende runt det planerade tipp- och deponiområdet 

Fastighetsbeteckning Namn 
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