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Huvudmannaskap för vidare undersökningar vid fd Vansjö 
Snickeri, Hedåker 1:75 
Kommunstyrelsen beslutaden den 15 september 2011 att kommunen skulle vara 
huvudman för fortsatta undersökningar av det föroreningsskadade området på 
fastigheten Hedåker 1:75. Grunden till beslutet var en förstudie som gjorts på 
länsstyrelsens uppdrag och som visat på mycket höga halter tennorganiska 
föreningar i marken. Länsstyrelsen beviljade kommunen den 24 maj 2012, 
700 000 kronor för de fortsatta undersökningarna. 

Kommunen upptäckte i samband med upphandling av konsult för uppdraget 
felaktigheter i förstudien. Felaktigheterna innebar att riskerna på området var 
kraftigt överskattade. Länsstyrelsen meddelades omedelbart om detta och 
kommunen avbröt upphandlingen. 

Länsstyrelsen har nu beslutat (2012-10-18) upphäva beslutet om bidrag till 
fördjupade undersökningar. Se bilaga. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och avsluta 
ärendet. 
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genjör Tekniska kontoret 
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Länsstyrelsen i Västmanland, 2012-10-18, Upphävande av beslut om bidrag till 
fördjupade undersökningar. 
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Anna-Lena Olsson 
Telefon 021-19 50 68,070-261 5068 
anna-lena.olsson@lansstyrelsen.se 

Sala kommun 
Box 304 
73325 Sala 

SALA KOMMUN 
Bygg- och Miljörörvaltninnen Sala-Heby 

Upphävande av beslut om bidrag till fördjupade 
undersökningar 

Beslut 

JJiarienr 

Dpb: 

Länsstyrelsen i Västmanlands län upphäver beslutet om att vidareförmedla 
700 000 kr i bidrag till Sala kommun för fördjupade undersökningar av 
föroreningsskadorna vid f d Vansjö Snickerier i Hedåker, Sala kommun. 

2012 -10- 2 2 

Beslutet är fattat som en följd av 11 § förordning (2004:1 00) om avhjälpande av 
föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhj älpande. 

Redogörelse tör ärendet 
Länsstyrelsen beslutade den 24 maj 2012 att vidareförmedla 700000 kronor till 
Sala kommun för att genomföra fördjupade undersökningar motsvarande 
huvudstudie för Vansjö Snickeri i Hedåker. 

I samband med upphandlingen av projektet konstaterade Sala kommun att det 
förekom felaktigheter i den genomförda förstudien. Kommunen informerade 
omgående Länsstyrelsen om detta och avbröt proj ektet. 

Felaktigheterna var av sådan art att riskbedömningen var felaktig. 
Riskbedömningen har reviderats och objektet kan inte längre anses vara nationellt 
prioriterat. Bidragsmedel kan därför inte finansiera utredningen. 

Enligt 11 § förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och 
statsbidrag för sådant avhjälpande får Naturvårdsverket besluta att kräva tillbaka 
bidrag från länsstyrelsen, om bidragsbeslutet har grundats på oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter. Länsstyrelsen kommer att återbetala bidraget till 
Naturvårdsverket och upphäver därför det tidigare beslutet om att vidareförmedla 
bidraget till Sala kommun. 
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Postadress 
721 86 VÄSTERÄS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÄS 

Telefon/Fax 
021-195000 (vx) 
021-195135 (fax) 

~ru1a-Lena Olsson 
Miljöskyddshandläggare 

Webb/E-post 
WWoN .Ian sstyretsen .se/vastma n land 
vastmanland@lansstyre!sen.se 


