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Åtgärder på kvarteret Lodjuret; delegation 

INLEDNING 
Som en konsekvens av ny detaljplan för kv. Lodjuret på Ängshagen genomfördes 
miljöprovtagningar inom detaljplaneområdet. Halter överskridande Sala kommuns 
platsspecifika nivåer kunde fastställas. Massorna ska transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning och eftersom större delen av massorna klassas som icke 
farligt avfall så kan merparten tas emot på Isätratippen. En schaktplan har kommu
nicerats med tillsynsmyndigheten och åtgärder kommer att genomföras snarast. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/167/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 171 

Markingenjör Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
ill1 för utredningar, borttagning och återfyllnad av massor godkänna beställningar 
upp till 6.000 tkr, 
illt handlingar i detta ärende undertecknas av kontorschef Magnus Holmberg-Muhr, 
samt 
ill1 investeringsmedlen, 6.000 tkr, täcks ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunst'jrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill1 för utredningar, borttagning och återfyllnad av massor godkänna beställningar 
upp till 6.000 tkr, 

att handlingar i detta ärende undertecknas av kontorschef Magnus Holmberg-Muhr, 
samt 

illt investeringsmedlen, 6.000 tkr, täcks ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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2014-09-17 

SAL~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
PIanering- och utveckling 

Delegation åtgärder på kvarteret Lodjuret. 

Som en konsekvens av ny detaljplan för kv. Lodjuret på Ängshagen 
genomfördes miljöprovtagningar inom detaljplaneområdet av Envix 
som enligt ramavtal via EQC är kommunens konsult i miljöfrågor. 
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Halter överskridande Sala kommuns platsspecifika nivåer kunde fastställas. 
Anmälan om halter gjordes till Sala kommuns Miljöenhet om beslutade att de 
schaktmassor som överstiger platsspecifika riktvärden för bostäder ska 
tas bort ned till 0,5 meter eller när torrskorpelera påträffas. 

Massorna ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning och eftersom 
större delen av massorna klassas som icke farligt avfall så kan merparten as 
emot på Isätratippen. 

En schaktplan har kommunicerats med tillsynsmyndigheten och åtgärder 
kommer att genomföras snarast. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för utredningar, borttagning och återf'yllnad av massor godkänna 
beställningar upp till sex miljoner. 

att handlingar i detta ärende påtecknas av kontorschef 
Magnus Holmberg-Muhr. 

att investeringsrnedlen, 6 000 tkr, täcks ur eget kapital. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Planering- och Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 


