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Ansvarsutredning angående föroreningar i Fastaviken
Förslag till beslut
Förvaltningen avvaktar länsstyrelsen ansvarsutredning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott

Bakgrund
En milj öutredning som genomfördes under 2013 (Tyréns 2013-11-21) har visat att
sedimentet i Farstavikens inre delar innehåller milj ögifter. 1 samband med att området
exploateras måste det därför säkras att utläckaget till viken minskar för att miljömålen
ska uppnås. På längre sikt kan det eventuellt bli aktuellt med någon åtgärd i viken.
Statliga bidrag till efterbehandling och sanering finns att söka hos Naturvårdsverket.
1 och med kommunens förvärv av fastigheter i hamnen från Fabriken har frågan lyfts
huruvida ansvaret för eventuella föroreningar i Farstaviken från fabrikens tidigare
verksamhet ligger på fabriken eller kommunen.
Kommunstyrelsens gustavsbergsutskott beslutade i mars 2014 att förvaltningen ska
återkomma med ett ärende kring ansvarsutredning (avseende eventuella milj ögifter i
Farstaviken) vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Som tillsynsmyndighet över Fabriken har länsstyrelsen åtagit sig att göra en
ansvarsutredning med avseende på Fabrikens eventuella ansvar för de föroreningar som
förekommer i den fastighet som kommunen förvärvat från Fabriken. En handläggare har
utsetts hos länsstyrelsen.
Om kommunen i framtiden finner det nödvändigt att sanera viken kan kommunen ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket. Då krävs att det först har utretts att inte någon
verksamhetsutövare är ansvarig för efterbehandling enligt miljöbalken. En ansökan om
bidrag ska alltid innehålla länsstyrelsens bedömning av ansvarsfrågan oavsett vem som
gjort ansvarsutredningen. Vid bidragsansökan gör Naturvårdsverket en egen granskning
av ansvaret, utifrån ansvarsutredningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut har i detta skede inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön
Förslag till beslut har i detta skede inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna
Förslag till beslut har i detta skede inga konsekvenser för medborgarna.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att genomförandet av en ansvarsutredning åligger ansvarig
tillsynsmyndighet, i detta fall länsstyrelsen. Länsstyrelsen har utsett en handläggare och
arbetet anses därmed vara pågående. Om bidrag för eftersanering ska sökas är
länsstyrelsens bedömning av ansvarsfrågan nödvändig oavsett vem som utfört
ansvarsutredningen. Förvaltningen bedömer det som skäligt att invänta länsstyrelsens
resultat innan egen utredning påbörjas.
Förvaltningen föreslås avvakta länsstyrelsen pågående ansvarsutredning.
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