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Protokollsutdrag
KF § 152 Dnr 2015.127 KS 837

Riktlinjer för förorenade områden
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2015, § 20 att skicka förslaget till
reviderad handlingsplan för förorenade områden på remiss till kommunstyrelsen,
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden tillstyrkte i sina yttranden förslaget medan
miljöskyddsnämnden föreslog ett antal kompletteringar. Dessa noterades i
samrådsredogörelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 dec 2015, § 170 att
godkänna förslaget till reviderad handlingsplan och att överlämna den för antagande i
kommunfullmäktige. Sedan beslutet har exploateringsenheten, som handlade ärendet,
överförts till kommunledningskontoret.
Syftet med en handlingsplan för förorenade områden är att vara ett stöd vid tillsyn av
förorenad mark och vid markanvändningsfrågor, till exempel detaljplanering. En uppdaterad
handlingsplan är dessutom underlag vid eventuella framtida ansökningar om statsbidrag för
sanering av förorenade områden. Att ha en handlingsplan för förorenade områden är också
viktigt för att kunna nå nationella, regionala och lokala miljömål avseende Giftfri miljö.
För allmänna utredningar och saneringar samt sluttäckning och kontrollprogram för nedlagda
deponier saknas generella avsatta medel. Särskilda beslut behöver fattas i varje enskilt fall
under arbetet med flerårsstrategin.
Beredning
Arbetsutskottet har den 17 maj 2017, § 82 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
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Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2017 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att arbetet med förorenade områden är viktigt att bevaka
och i Miljöbokslut 2016 finns fem mätserier som beskriver utvecklingen inom området.
Den föreslagna handlingsplanen är i grunden ett behövligt dokument men
kommunledningskontoret föreslår att följande revideringar görs:
1. Dokumentet benämns ”Handlingsplan för förorenade områden”.
Kommunledningskontoret menar att benämningen ”Riktlinjer för arbetet med förorenade
områden” bättre beskriver att det handlar om ett övergripande strategidokument.
Konkreta handlingsplaner kan årligen tas fram under arbetet med flerårsstrategin.
2. Generella språkliga korrigeringar som att förkortningar som skrivits ut.
3. De antagna regionala miljömålen har arbetats in i riktlinjerna.
4. Nämndernas ansvarsbeskrivning har korrigerats, främst med anledning av
exploateringsenhetens flytt från samhällsbyggnadskontoret till kommunledningskontoret.
Även inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige den 15 juni 2016, § 150, som beskriver att
kostnaderna för hantering av nedlagda deponier som inte kan knytas till dagens
abonnentkollektiv ska bekostnad av skattekollektivet har föranlett förändringar i
ansvarsbeskrivningen.
5. De tre geografiska områden (E20, Mjörnviken och nedre delen av Säveån, samt Lillån)
som identifierats och som tidigare beskrevs i riktlinjerna har tagits bort ur texten. Vilka
saneringsobjekt som ska utföras bereds istället årligen av kommunledningskontoret
under arbetet med Flerårsstrategin.
6. Avsnittet "resurser för arbetet" är omarbetat och visar nu på kopplingen till arbetet med
flerårsstrategin istället för att summor anges i riktlinjerna och det årliga miljöbokslutet.
Revideringsförslagen har tagits fram i samarbete mellan kommunledningskontoret,
miljöskyddsförvaltningen och tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 maj 2017, § 104 och lämnat följande
förslag till beslut:
Föreslagna revideringar av riktlinjerna godkänns.
Anförande
Anförande hålls av Eva-Lotta Pamp (M).
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Yrkande
Eva-Lotta Pamp (M) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med kommande flerårsstrategi återkomma till
fullmäktige med den långsiktiga handlingsplanen för förorenade områden.
Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP), Bo Lundbladh (C) och Anita Brodén (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Eva-Lotta Pamps tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Eva-Lotta Pamps m fl tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Föreslagna revideringar av riktlinjerna godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med kommande flerårsstrategi återkomma
till fullmäktige med den långsiktiga handlingsplanen för förorenade områden.
Exp: MN, SBN, TN
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