
Till Kils Kommun 

Kils Naturskyddsförenings yttrande över Detaljplaneförslag Runnevåls 

Industriområde, i tidigare detaljplaneprocess benämnt Humletorp Industriområde. 
 

Detaljplaneförslaget omfattas av värdefull jordbruksmark som enligt åkermarksklassificeringen 

skall skyddas som betydelsefull produktionsresurs. Åkermark fortsätter att minskas i vårt land. 

Samtidigt vet vi att betesmarker hyser höga natur- och kulturvärden men att arealen fortsätter 

minska. Kils kommun har ett nationellt, regionalt och inte minst lokalt ansvar att inte medverka till 

den minskningen. I Kils tätort har det redan byggts tillräckligt på åkermark i stor utsträckning och 

som tagits i anspråk för bostadsbyggande och industri. Den senaste vid Viksta Gård där fin 

åkermark tagits i anspråk för bostadsbyggande men ligger helt i ”träda”, infrastrukturen färdig 

men inget intresse finns att bygga. 

I de nationella Miljökvalitetsmålen anges att ett rikt odlingslandskap skall gynnas. Enligt 

Miljöbalken skall åker skyddas mot påtaglig skada. Planförslaget är i helt motsatts riktning, 

åkermarken exploateras och helt omvandlas till industriverksamhet av skilda slag. 

I planförslaget går att läsa att grundvattnet ligger troligen mer än 3 meter under markytan. För oss 

är det inte möjligt att ta sådana risker vad gäller vårt grundvatten, vi måste veta, när det gäller 

grundvatten och dess påverkan. Sommaren 2017 blev flera kommuner påminda om vattenbrist 

och låga grundvattennivåer det vill vi inte vara med om i Kil. 

I planförslaget anges att om planen antas finns tillgång till andra rekreationsområden. I pågående 

parallell planprocess benämnd Fördjupad Översiktsplan för Nedre Fryken, ytterligare ett till 

Runnevål bostadsområde och Kils tätort närliggande rekreationsområde, föreslås en utbyggnad 

och exploatering med 10 nybyggnadsområden plats för 700-800 bostäder samt 3 

verksamhetsområden. Den planen, FÖP Nedre Fryken kommer också starkt bidra till att minska 

tillgången av närliggande rekreationsområde, växt- djur och natur, för de bosatta på Nya Runnevål 

samt i övrigt Kils befolkning. Samtliga detaljplaner måste ses och värderas från alla perspektiv. 

I bilaga benämnd Barnchecklista ställs ett antal frågor med svar: t ex, ”Har barns och ungdomars 

rätt till en god hälsa och utveckling beaktats? Svar: I den mån det är möjligt och befogat.” Ett till 

synes nonchalant svar, som upprepas ett antal gånger, när det är våra barn- och ungdomars rätt 

att få växa upp i ett så giftfritt, bullerfritt, frisk luft, nära till djur- växter och naturområde som 

möjligt och tillgång till grundvatten av god kvalitet. 

Kils Naturskyddsförening anser inte att miljökvalitetsmålen och miljöbalkens syfte att skydda 

odlingsbar mark uppfylls samt att grundvattenutredningen är otillfredsställande. Den föreslagna 

planen att omvandla åker- och jordbruksmark till industriområde motsätter vi oss. Inventera i 

stället i redan befintlig detaljplanelagd industrimark och använd den smartare och effektivare. 

Dessutom anser vi att Barnchecklistans innebörd inte tagits på allvar. 

Detaljplaneprocessen Runnevål Industriområde som pågår och drivs av kommunens politiska 

majoritet, Socialdemokraterna företrädd av kommunalrådet Mikael Johansson och Centerpartiet 

företrädd av kommunalrådet Georg Forsberg, avbryt och lägg ned den och låt odlingsmarken 

blomstra. 
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