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§2
Genomförande av huvudstudie Ätran. KS 2018-6

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Genomföra huvudstudie för Ätran.
2 Reservera 3 mkr i 2017 års bokslut för kommande kostnader för huvudstudie i Ätran.
3 Beakta beslutet vid hanteringen av över- och underskott mellan 2017 och 2018 på
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-29
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har i avtal med Terminalbolaget, Falkvarv och Lantmännen
garanterat farledsdjup tillräckligt för att bedriva verksamhet. Inom en femårsperiod
kommer en större muddring att behöva genomföras för att säkerställa detta djup.
Muddringen kommer att medföra stora kostnader för kommunen både för att muddringen
kostar mycket i sig samt för omhändertagande av förorenade sediment som tas upp i
samband med muddringen.
Om kommunen muddrar självmant kommer hela kostnaden för omhändertagande av
föroreningar att belasta kommunen. För att kostnaden istället ska fördelas på de parter som
orsakat föroreningarna föreslås att en huvudstudie genomförs. Denna möjliggör också en
bidragsansökan till Naturvårdsverket om ersättning för saneringen. I huvudstudien utreds
bästa möjliga sanering för det förorenade området. Huvudstudien omfattar ett antal
utredningar: Omgivningsbeskrivningar, problembeskrivningar, provtagningar, åtgärdsmål
och åtgärdsutredning, riskbedömningar och ansvarsutredning. Ansvarsutredningen beslutas
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. När huvudstudien är genomförd ska det finnas en
ansvarsfördelning som innebär att kostnaden för de förorenade massorna är möjlig att
fördela mellan de parter som har ansvar för föroreningarna. Som tidigare nämnts möjliggör
denna en bidragsansökan till Naturvårdsverket om ersättning för saneringen.
Under 2016 gjordes ansvarsutredning enligt 10 kap miljöbalken, ansvarsutredningen är inte
beslutad. Enligt denna är kommunen den största enskilda ansvariga för föroreningarna
medan 84 % av föroreningarna inte kan härledas till någon ansvarig.
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Ingen ansvarig
Falkenbergs kommun
Falkenbergs Näringsliv AB
Falkenbergs Terminal
Falkvarv AB
Lövstavikens Båtförening

84 %
6%
6%
1%
2%
0,5 %

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har förvarnat om att ett föreläggande avseende
föroreningarna är att vänta om inte framsteg görs avseende föroreningsproblematiken.
Ekonomi
Kostnaderna för huvudstudien är beräknad till 3 500 tkr. 2011 gjordes en reservering av
medel för kommande kostnader inför sanering av hamnbassängen. Det kvarstår 489 tkr av
denna reservering, varför en avsättning om ytterligare 3 000 tkr bör göras för att täcka
kommande kostnader för huvudstudien. Genom att reservera medel i 2017 års resultat
kommer kostnaderna för huvudstudien inte belasta kommande års resultat. Avsättningen
om 3 000 tkr kommer att belasta tekniska nämndens resultat, vilket påverkar nämndens
underskott med motsvarande belopp. Detta bör beaktas i hanteringen av över- och
underskott mellan 2017 och 2018, så att underskottet inte förs över till 2018.
En bidragsansökan till Naturvårdsverket för huvudstudien är framtagen och har nu för
tredje gången skickats till Naturvårdsverket. Besked på den sista bidragsansökan förväntas
komma i mars 2018. Beviljas bidrag kan avsatta medel för huvudstudien i stället användas
till kommande muddring och sanering.
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning ska avsättning för saneringskostnader ske då det
är känt och finns en förpliktelse (RKR 10.2). Då ett föreläggande från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden är förväntat är bedömningen att avsättning bör ske 2017.
Övervägande
Det är av stor vikt för kommunen att huvudstudien är genomförd i god tid innan nästa
större muddring ska genomföras. Arbetet föreslås därför startas upp under våren 2018
oberoende av om bidragsansökan hos Naturvårdsverket bifalls eller inte.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.
Utdragsbestyrkande
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