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Beslut om anmälan om avhjälpandeåtgärd på fastigheten Skeppet i
Staden.
Beslut

Länsstyrelsen förelägger ABC AB, nedan kallat bolaget, (org nr 000000-0000) att med stöd av 2 kap 2
och 3 §§, 10 kap 1, 2 och 4 §§ samt 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken att vid genomförandet av
anmälda åtgärder iaktta följande:
1. Vidta de skyddsåtgärder mot damning, buller mm som är nödvändiga för att skydda omgivningen
mot miljö- eller hälsorisker.
2. Meddela Länsstyrelsen uppgifter om godkänd mottagare för mellanlagring/omlastning respektive
slutligt omhändertagande för förorenat material innan åtgärden startar.
3. Förorenat material ska transporteras av transportör med giltigt tillstånd för yrkesmässig transport
av farligt avfall.
4. De massor som eventuellt tas in externt och används för återfyllnad ska uppfylla de krav som
framgår av anmälan.
5. Mängden massor som grävs upp och lämnar ABC AB:s anläggning ska redovisas till Länsstyrelsen
och en kopia av avfallsdeklaration från den mottagningsanläggning som tar emot de förorenade
jordmassorna ska bifogas åtgärdens slutrapport.
6. Senast två veckor innan utlastningen startar ska val av lastningsförfarande i Stadens Hamn,
inklusive de försiktighetsåtgärder som specifikt behövs för att kunna lasta det förorenade materialet
på båt, redovisas till Länsstyrelsen.
7. Ingen mellanlagring får ske i Stadens Hamn.
8.Försiktighetsåtgärder ska vidtas vid lastning, såväl inom Skeppet som i Stadens Hamn, som
omöjliggör spill till ytvatten och mark/grundvatten.
9. Om något oförutsett inträffar i samband med schakt eller lastning ska arbetet omedelbart avbrytas
och Länsstyrelsen kontaktas.
10. Slutrapport ska lämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter avslutad åtgärd.
11. Slutrapporten ska innehålla redovisning av utförda arbeten, vidtagna försiktighetsåtgärder och
resultat från provtagning. Slutrapporten ska också innehålla redovisning av mängder och
avfallsdeklaration, se även punkt 5.
12. Om inte annat framgår av beslutet skall åtgärderna utföras i överensstämmelse med vad bolaget
uppgivit eller i övrigt åtagit sig i anmälan.

Redogörelse för ärendet

ABC AB avser riva betongkonstruktioner och schakta ur förorenad jord inom fastigheten Skeppet i
Staden. Anmälan om avhjälpandeåtgärd inom till Länsstyrelsen 2017-02-27. Anmälan har därefter
kompletterats. Syftet med nu anmäld avhjälpandeåtgärd är att ta bort de konstruktioner i betong
inom vilka slammet lagrats samt att schakta bort den översta metern av marklagren under
konstruktionerna. Eventuellt kommer något djupare åtgärd att vidtas kring grundläggningen för det
nya tak som planeras. Det urgrävda området ska återfyllas med det egenproducerade materialet
Produkt1 (Reachklassad produkt).
Uppskattningsvis kommer 2 500 m3 att grävas ur och omhändertas. Dessa massor kommer att
provtas i enhetsvolymer om 50 m3. Samlingsprov om vardera 10 delprov tas ut och analyseras m a p

tungmetaller samt fri och total cyanid. Betong krossas på plats och skickas iväg tillsammans med
jorden (total 5-6 000 ton).
Materialet (jordmassor och krossad betong) kommer att transporteras på lastbil till Stadens Hamn
för transport med båt till slutlig mottagare, deponi/återvinning i Norge, Belgien eller Holland.

Lagstiftning

MB 2 kap 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
MB 2 kap 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga
teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
MB 10 kap 1 § Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom förorening av
mark-eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
MB 10 kap 2 § Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har
bidragit till en föroreningsskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som ska ske
enligt bestämmelserna i detta kapitel.
MB 10 kap 4 § Den som är ansvarig för en föroreningsskada ska i skälig omfattning utföra eller
bekosta det avhjälpande som på grund av en förorening behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.
MB 26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd
av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas.
MB 26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av
balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma
gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.
MB 26 kap 22 § Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet
från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess
verkningar som behövs för tillsynen.

Kommunens yttrande

Anmälan har skickats över till Miljöförvaltningen i Staden för synpunkter. Miljöförvaltningen har
synpunkter på vilka mängder som var aktuella för urschaktning. Miljöförvaltningen ställer sig också
frågande till varför någon kontroll av schaktväggar och schaktbotten inte föreslagits.
Miljöförvaltningen vill även rekommendera att information går ut till närmaste grannar om projektet.

De anser vidare att mottagare av avfall bör fastställas och godkännas av tillsynsmyndigheten innan
åtgärden påbörjas samt att Miljöförvaltningen får information om när åtgärden startar och även
löpande om sådant som kan vara relevant.

Länsstyrelsens bedömning

ABC AB har lämnat in en anmälan till Länsstyrelsen för att gräva ur förorenad jord samt omhänderta
förorenad betong. Detta material ska skickas med lastbil till Stadens hamn för att där lastas på båt
och skickas till godkänd mottagare i Norge, Belgien alternativt Holland.
Enligt Länsstyrelsen ska stor försiktighet vidtas vid hantering av den förorenade jorden då den
riskerar att innehålla bl a mycket höga halter cyanid och högt pH. Skyddsåtgärder, både för
människor hälsa och för miljön, måste vidtas i alla moment från uppgrävning inom anläggningen, vid
transport och vid lastning på båt.
Länsstyrelsen gör bedömningen att anmälan kan godkännas med ovanstående försiktighetsmått.

Överklagande

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, se bilaga.
Länsstyrelsen

