
LEDNINGSUTSKOTTET 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 

Tisdagen den 26 augusti 2014, kl13:30 

1 Lägesrapport med information om det fortsatta arbetet efter skogsbranden 

Föredragning av Göran Cederholm och Rickert Olzon. Kl13.30 

1(2) 
2014·08-20 

KALLELSE 
J!Ll ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

2 Remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om förslag till nya 
föreskrifter angående risk- och sårbarhetsanalyser; yttrande 

Bilaga KS 2014/141/1-2 
Föredragning av Rickert Olzon. 

3 Förvärv av Karlbergs kiosk 

Bilaga KS 2014/142/1 
Föredragning av Anders Dahlberg. 

4 Kompletterande ansvarsutredning för Sala Silvergruva; information 

Bilaga KS 2014/143/1-2 
Föredragning av jenny Sivars. Kl15.00 

5 slutredovisning av förberedelser och projektering inför åtgärder på det 
förorenadeskadade området före detta Sands såg och kvarn, Sand 1:26, Sala 
kommun 

Bilaga KS 2014/144/1-2 
Föredragning av jenny Sivars. 

6 Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala 
kommun; information 

Föredragning av Kristina Eriksson. 

7 Remiss från Länsstyrelsen om Nominering av objekt till ny naturvårdsplan för 
länet; yttrande 

Bilaga KS 2014/145/1-2 

8 Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti till evenemanget "Kom till 
gården i Svartådalen" 

Bilaga KS 2014/146/1-2 

9 Trafiksituationen kring skolor och förskolor; uppdrag 

Bilaga KS 2014/147/1 



Ledningsutskottet 

10 Namngivning av gata på Ängshagen 

Bilaga KS 2014/148/1 

11 Information 

• Beslut om ensamkommande flyktingbarn 

12 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2014/149/1 

2 (2) 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Rickert Olzon 

Ink. 2014 -08- 2 o 
Diarienr ,c::;. Oj 4 , f5D?.JI-AAibilaga 1:,_, 
Dpb: l 

MSB förslag till nya föreskrifter ang risk- och sårbarhetsanalyser 
Sala kommun har erbjudits att yttra sig över Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskaps förslag till reviderade föreskrifter avseende kommuners och landstings 
risk- och sårbarhetsanalyser enligt förordningen (2006:637) om extraordinära 
händelser. 

Mitt förslag är att kommunen ställer sig bakom förslaget utan invändningar. 

Förslaget innehåller inga dramatiska förändringar jämfört med de nu gällande. En 
nyhet är dock de förmågeindikatorer som nu kopplas till föreskrifterna. Bland dessa 
finns indikatorer som kan komma att bli kostsamma att uppfylla. 

Ett exempel på detta, är indikatorn om huruvida det finns en s.k Tjänsteman i 
Beredskap (TiB) i kommunen. Alltså en funktion som har beredskap dygnet runt för 
att vara kontaktperson för att kunna ta initiativ för kommunens räkning under 
dygnets alla timmar. Det vore bra att en sådan funktion införs, men kostnaden för en 
sådan funktion kan komma att uppgå till flera hundratusen kronor per år. En sådan 
funktion finns för övrigt med som ett lagförslag i Alarmeringsutredningen (SOU 
2013:33). Om staten ställer krav på en ny verksamhet i kommunen, ska också staten 
skjuta till medel för detta. 

Mot bakgrund av de erfarenheter som den stora skogsbranden givit, kan vi 
konstatera att en TiB är värdefull för kommunen att ha. En sådan infördes i Sala 
kommun som stöd för att hantera brandens konsekvenser, efter det mest akuta 
skedet. 

I det föreliggande förslaget till föreskrifter är dock detta endast fråga om 
indikatorer. Det vill säga en signal om huruvida olika funktioner är uppfyllda eller 
inte. Därför bör man kanske inte göra någon sak av detta. Därför är mitt förslag att 
kommunen ställer sig bakom förslaget utan invändningar. 

Vänliga hälsningar 

Rickert Olzon 
beredskapssamordnare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Väsbygatan l, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-142 72 
raddningstja nsten @sala.se 
www.sala.se 

Rickert Olzon 
Beredskapssamordnare 

rickert.olzon @sala .se 
Direkt: 0224-74 78 91 



Bilaga KS 2014/141/2 
Myndigheten för 
somhällsskydd 
och beredskap 

Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete 
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet 
Jonas Eriksson 
Tel direkt: 010-240 so 28 
E-post: jonas.eriksson@msb.se 

MISSIV 
Datum 
2014-06-13 

E1tdatum 

Diariem· 

2014-2498 

Er referens 
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-~ALA ~QMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -06- 1 6 
Enligt sändlista 

O!arienr . /, Ii . 
20 J 4-; ISDC) 1 "'")''" 

förslag till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om kommuners 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har av regeringen 
bemyndigats att utfärda föreskrifter avseende kommuners och landstings risk
och sårbarhetsanalyser, enligt 12 §förordningen (2006:637) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. Härvarande 
förslag till föreskrifter föreslås upphäva nuvarande föreskrift om kommuner 
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6. MSB avser att 
fatta beslut om nya föreskrifter under hösten 2014. Föreskrifterna avses träda i 
kraft 1 januari 2015. 

I bilagan till föreskrifterna återfinns indikatorer för bedömning av kommuners 
och landstings generella krisberedska p. Dessa indikatorer kan till viss del 
behöva anpassas för att samordna olika uppföljningar av kommunernas 
kris beredskap, bland annat kopplat till överenskommelsen om kommunal 
krisberedskap som har träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och 
MSB. 

MSB inbjuder er härmed att lämna synpunkter senast den 5 september 
2014 på MSB:s förslag till föreskrifter och allmänna råd om kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser samt tillhörande konsekvensutredning. 

Förslag till föreskrifter, konsekvensutredning samt missiv finns på MSB:s 
webbplats: www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Remisser/ 

Svar sidekas till registrator@msb.se eller per brev till: 

MSB 
651 81 Karlstad 

Vänligen ange diarienumret 2014-2498 i svaret. 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 
651 81 Karlstad 

Besöksadress: 
Stockholm: Fleminggatan 14 
Karlstad: Norra Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 oo 

registrator@msb.se 
v.'WVV.msb.se 

Org nr. 
202100-5984 



Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap MISSIV 

Datum 

2014-06-13 

Diariem· 
2014-2498 

Ytterligare upplysningar lämnas av Jonas Eriksson på telefon 010-240 so 28, 

e-post: jonas.eriksson@msb.se, JIJexandra Grunde! 010-240 5183, 

alexandra.grundel@msb.se eller Chefsjurist Key Hedström på telefon 010-240 

51 52, e-post: key.hedstrom@msb.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete 

('.:l 
l / 

cia yströ~ 

Avdelningschef 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Sändlista 

Kommuner 
Borås kommun 
Lunds kommun 
Sundbybergs stad 
Eksjö kommun 
Nacka kommun 
Uppsala kommun 
Motala kommun 
Karlstads kommun 
Eskilstuna kommun 
Norrtälje kommun 
Nyköpings kommun 
salakommun 
Örebro kommun 
Halmstads kommun 
Gävle kommun 
Bodens kommun 
Gällivare kommun 
Ängelholms kommun 
Göteborgs stad 
Stockho!ms stad 

Landsting 
Gotlands kommun 
Jämtlands läns landsting 
Landstinget Blekinge 
Landstinget Dalarna 
Landstinget Gävleborg 
Landstinget Halland 
Landstinget i Jönköpings lä.r:t 
Landstinget i Kalmar län 
Landstinget i Uppsala län 
Landstinget i Värmland 
Landstinget i Östergötland 
Landstinget Kronoberg 
Landstinget Sörmland 
Landstinget Västernorrland 
Landstinget Västmanland 
N arrbottens läns landsting 
Region Skåne 
Stockholm läns landsting 
Västerbottens läns landsting 
Västra Götalandsregionen 

MISSIV 
Datum 
2014-06-13 

Diarienr 
2014-2498 



Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Örebro läns landsting 

Länsstyrelser 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Uppsala 
Länsstyrelsen Värmland 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen i Västmanland 
Länsstyrelsen i Västra Götaland län 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Centrala myndigheter 
Socialstyrelsen 

För kännedom 
SKL, Marcus Planmo 

MISSIV 
Datum 

2014-06-13 
Diarienr 
2014-2498 
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Förslagtill 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med 
stöd av 12 §förordningen (2006:637) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Inledande bestämmelse 

l § Denna författning innehåller föreskrifter om sådana risk- och 
sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. l § lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 

Definitioner 

2 § I denna författning avses med 

kritiska 
beroenden 

samhällsviktig 
verksamhet 

Risk 

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 
verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden 
karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 
levererande verksamheter relativt omgående ledertiii 
funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en 
extraordinär händelse inträffar. 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande 
villkor. 

l. Ett bortfall av, e il er en svår stöming i verksamheten 
som ensamt eller tillsammans med motsvarande 
händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda 
till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig 
för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna 
hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt. 

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse 
ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda ti Il. 

MSBFS 
Remissutgåva 
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Sårbarhet De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, 
ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga 
effekterna av en händelse. 

Gemensamma bestämmelser för kommuner och landsting 

3 § I 2 kap. l § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
föreskrivs att kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och 
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

4 § Kommuner och landsting ska anpassa arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser till de egna behoven och till övriga förutsättningar. 
Arbetet bör samordnas och integreras med riskanalysarbete som sker i 
enlighet med annan lagstiftning. 

Rapportering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

5 § Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas och 
redovisas enligt följande punkter. 

l. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
område. 

4. Identifierade kritiska beroenden for kommunens samhällsviktiga 
verksamhet. 

5. Riskbedömning för kommunen och kommunens geografiska område. 

6. Bedömning av kommunens generella krisberedskap enligt indikatorer 
som framgår av bilaga. 

7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 
inom kommunen och dess geografiska område. 

8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 
resultat. 

Analysen ska redovisas skriftligen tilllänsstyrelsen senast den 31 oktober 
under mandatperiodens första år. Redovisningen ska ske i elektronisk fonn 
om inte särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar. 

Rapportering av landstingets risk- och sårbarhetsanalys 

6 § Landstingets risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas och 
redovisas enligt följande punkter. 

l. Beskrivning av landstinget och dess ansvarsområde. 



2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom landstingets 
ansvarsområde. 

4. Identifierade kritiska beroenden for landstingets och dess 
samhällsviktiga verksamhet. 

5. Riskbedömning för landstinget och dess ansvarsområde. 

6. Bedömning av landstingets generella krisberedskap enligt indikatorer 
som framgår av bilagan. 

7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 
inom landstinget och dess ansvarsområde. 

8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 
resultat. 

Rapporteringen ska göras skriftligen till Socialstyrelsen och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap samt kopia till länsstyrelsen. Det ska ske 
senast den 31 oktober under mandatperiodens fårsta år. Rapporteringen ska 
ske i elektronisk fonn om inte särskilda skäl föreligger eller enligt 
fårutsättningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar. 

Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och rapportering 

7 § Under de år då rapportering enligt 5 eller 6 § inte behöver lämnas ska 
kommuner och landsting redovisa enligt följande punkter. 

l. Ändrade forutsättningar som påverkar riskbilden. 

2. Genomförda, pågående och planerade åtgärder som påverkar riskbilden 

3. Resultatet av genomfort arbete med risk- och sårbarhetsanalysen. 

Rapporteringen ska göras skriftligen av kommunerna tilllänsstyrelsen och 
av landstingen tili Socialstyreisen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap senast den 31 oktober. Redovisningen ska ske i elektronisk form 
om inte särskilda skäl fcireligger eller enligt fårutsättningar som 
Myndigheten for samhällsskydd och beredskap beslutar. 

Med denna forfattning upphävs MSBFS 20 l 0:6. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSBFS 
Remissutgåva 
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Indikatorer för bedömning av kommuners och 
landstings generella krisberedskap 

Bilaga l 

Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder 
samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och 
efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

Riskhantering 
l. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys sker enligt en av ledningen 

anvisad arbetsprocess. 

l Motivering: 

2. Samtliga delar av kommunen/landstinget beaktas och vid behov 
involveras i arbetet. 

NejD 

Det finns exempelvis en utarbetad struktur för hur berörda delar av 
verksamheten inkluderas i RSA-arbetet. 

l Motivering: l Ja D l NeiO l 

3. Resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen godkänns av 
kommunens/landstingets ledning. 

l Motivering: 

4. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid beslut om 
åtgärder för att stärka kommunens/landstingets krisberedskap. 
Exempel: kommunenilandstinget beslutar hur de risker som identifierats 
i risk- och sårbarhetsanalysen ska hanteras. 

l Motivering: 

5. Relevanta delar av resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen 
kommuniceras till: 

beslutsfattare och anställda inom kommunen/landstinget 
berörda aktörer inom ansvarsområdet 
allmänheten 

l Motivering: 

NejD 

NejD 



6. Kommunen/Landstinget arbetar aktivt med utvärdering och har rutiner 
för att ta till vara erfarenheter från: 

tillbud/olyckor (exempelvis genom incident- och 
skaderapportering) 
inträffade händelser 
övning 

l Motivering: 

Ledning 
l. Det finns en av kdningen fastställd krishant~ringsorganisation inom 

kommunen/landstinget. 
Exempel på krishanteringsorganisation kan vara krisledningsnämnd, 
krisledningsstab eller motsvarande. 

l Motivering: 

2. Det finns en särskild/tydlig beslutsordning och mandat f6r 
krishanteringsorganisationen. 

l Motivering: 

3. Kommunen/Landstinget följer regelbundet upp att personalen i 
krishanteringsorganisationen känner till sin roll och sitt ansvar vid en 
extraordinär händelse. 

l Motivering: 

4. Det finns lämpliga, utrustade och testade lokaler till 
krishanteringsorganisationen avseende: 

elförsörjning till lokaler, arbetsplatser och tekniska system 
it-försörjning 
tekniska system för kommunikation och samlad lägesbild 
(Exempelvis via Rake! och WIS) 
tillgång till vatten för hantering av mat och dryck, hygien 

l Motivering: 

5 D fi · 1 k r ft k. h et mns a temaliv o a tsenng or n s antermgsorgantsatlonen. 
Motivering: Ja O NejD 

MSBFS 
Remissutgåva 
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6. Inom krishanteringsorganisationen finns följande eller motsvarande 
funktioner: 

chef för krishanteringsorganisationen 
händelsehantering/operativ ledning 
informationsdelning 
kriskommunikation 
omvärldsbevakning 
analys av händelseutvecklingen av en händelse på kort såväl som 
på lång sikt 
personal/administration 
service/funktionsstöd (papper/mat osv) 

l Motivering: l Ja O l NejD-] 

Planering 
l. Det finns en utvecklad plan för hantering av extraordinära händelser. 

l Motivering: 

2. Personalen i krishanteringsorganisationen har tillgång till den senaste 
versionen av krishanteringsplanen och har adekvat utbildning. 

l Motivering: 

3. Det finns en utvecklad plan/planer för att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet/funktioner som kommunen/landstinget bedriver eller 
ansvarar för. 
Exempelvis kontinuitetsplaner. 

l Motivering: 

4. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera 
krishanteringsorganisationen. 

l Motivering: 

5. Planerna och rutinerna kontrolleras minst en gång per år och revideras 
vid behov. 

l Motivering: NejD 



Samverkan och samordning 

l. Det finns god kännedom inom berörda delar av kommunen/landstinget 
om dess roll och ansvar inom det egna ansvarsområdet. 
Det är upp till kommunenilandstinget att avgöra vilka delar av 
kommunen/landstinget som är berörda. 

l Motivering: 

2. Det finns god kännedom inom berörda delar av kommunen/landstinget 
om andra aktörers roller och ansvar vid extraordinära händelser. 
Det är upp till kommunenilandstinget att avgöra vilka delar av 
organisationen som är berörda. 

l Motivering: l Ja D l 

3. Samverkan bedrivs med andra organisationer för att förbereda 
samordning vid en extraordinär händelse. 
Exempelvis med andra kommuner, landsting, statliga myndigheter eller 
privata aktörer. 

l Motivering: 

4. Det finns aktörsgemensamma former fdr krishanteringsarbetet vad 
gäller: 

samverkanskonferenser 
samordnad kommunikation med allmänheten 
samlad lägesbild 
Exempelvis former utvecklade tillsammans och/eller 
överenskomna med andra överblickbara och relevanta aktörer. 

l Motivering: NejD 

Kommunikation 

l. Relevant information om hot och risker inom ansvarsområdet finns 
tillgänglig för allmänheten. 
Exempelvis på kommunensilandstingets externa webbsida. 

l Motivering: NejD 

MSBFS 
Remissutgåva 
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2. Kommunen/Landstinget bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt 
kunna identifiera och varna fOr extraordinära händelser. 

l Motivering: NejD 

3. Kommunen/Landstinget har fastställda rutiner for att upprätta och 
formedla en lägesbild avseende extraordinära händelser. 

l Motivering: NejD 

4. Det finns rutiner och informationskanaler for att snabbt sprida och ta 
emot information vid extraordinära händelser till: 

kommunen/landstinget 
andra aktörer 
allmänheten 

Exempelvis WIS, Rake/, TIB, sociala medier, webbsidor, V.MA eller 
motsvarande. 

l Motivering: 

5. Det finns alternativa lösningar for att upprätthålla 
kommunens/landstingets prioriterade kommunikation: 

inom kommunen/landstinget 
gentemot andra aktörer 
till allmänheten vid inträffad händelse 

Exempelvis alternativa lösningar för !T-, tele- och radiosystem. 

l Motivering: 

Informationssäkerhet 

NejD 

l. Kommunen/Landstinget bedriver ett systematiskt arbete i enlighet med 

tillämplig informationssäkerhetsstandard på området. 

l Motivering: NejD 

2. Ledningen följer upp och utvärderar infonnationssäkerhetsarbetet inom 

kommunen/landstinget minst en gång per år. 

l Motivering: 



3. Kommunen/Landstinget har analyserat möjliga brister i 
informationssäkerheten hos 

e-f6rvaltningstjänster som kommunen/landstinget erbjuder, 
industriella infonnations- och kontrollsystem (SCADA), 

informationssystem där integritetskänslig information hanteras. 

l Motivering: l Ja D l NejD l 

4. Kommunen/Landstinget beaktar informationssäkerhetsaspekter när 
informationshantering överlåts åt en extern leverantör eller när e
förvaltningstjänster erbjuds och drivs i samarbete med en annan 
offentlig aktör. 

l Motivering: 

Resurser 
l. Kommunen/Landstinget har genomfört en övergripande behovsanalys 

av vilka materiella och personella resurser som krävs för att hantera de 
identifierade riskerna 

l Motivering: 

2. Kommunen/Landstinget har uppdaterad/aktuell dokumentation rörande 
vilka interna materiella och personella resurser som finns att tillgå for att 
hantera de identifierade riskerna. 
Exempelvis mobil reservkraft, pumpar, sandsäckar. 

l Motivering: 

3. Det finns avtal och överenskommelser med externa aktörer om 
förstärkningsresurser. 

l Motivering: 

4. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser från 
externa aktörer i samband med kriser. 

l Motivering: l Ja D l NejD l 
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5. Det finns en övad och utbildad Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller 
motsvarande som har beredskap dygnet runt alla dagar på året. 

l Motivering: NejD 

Övning 
l. Det finns övningsplan( er) inom kommunenilandstinget som efterföljs. 

l Motivering: NejD 

2. Krishanteringsorganisationen övas minst vartannat år. 

l Motivering: NejD 

3. De aktörsgemensamma formerna för samverkan övas regelbundet. 

l Motivering: 

4. Planen för hantering av extraordinära händelser övas minst vartannat år. 

l Motivering: 

5. Planen/planerna för att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet/funktioner som kommunen/landstinget bedriver e il er 
ansvarar för övas minst vartannat år. 

l Motivering: 

NejD 

NejD 

6. Kommunen/Landstinget genomför eller deltar i informations- och cyber
relaterade övningar minst vartannat år. 

l Motivering: 



Förslag till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
allmänna råd om kommuner och landstings risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Dessa allmänna råd ansluter till de skyldigheter som följer av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och 
landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS ÅÅÅÅ:XX. Termer och 
uttryck som används i MSBFS ÅÅÅÅ:XX har samma betydelse här. 

Allmänna råd har en annanjuridisk status än foreskrifter. Allmär.na råd är inte 
tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning 
eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om 
tillämpningen av sådana regler. 

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund. 

Ink. 2014 -06- 1 6 
Aktbliaga 
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5 och 6 §p. l 

Redovisningen under punkten l syftar till att ge grundläggande information 
om myndigheten. Följande bör redovisas: 

• Kommunens/landstingets roll och ansvarsområde. 

• Kommunens/landstingets organisation inklusive egna bolag och 
forbundssamarbeten. 

• Kommunens/landstingets relation till andra myndigheters 
närliggande ansvarsområden. 

• Vilka forfattningar som reglerar kommunens/landstingets 
verksamhet och vilka fOrfattningar som har beaktats i redovisningen 
av risk- och sårbarhetsanalysen. 

• Förhållanden och andra forutsättningar som har betydelse for den 
fortsatta redovisningen och forståelsen av risk- och 
sårbarhetsanalysen. Exempelvis geografiska, demografiska och 
hydrologiska förhållanden. 

5 och 6 §p. 2 

Redovisningen under punkten 2 syftar till att ge information om 
redovisningens riktighet. Följande bör redovisas: 

• Arbetsprocess for risk- och sårbarhetsanalysarbetet 

• Vilka metoder som använts i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen med motiv. 

• Deltagande interna, externa och privata aktörer. 

• Vilket underlag som använts for arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

• Gjorda avgränsningar med motiv. 

5 och 6 §p. 3 

Redovisning under punkten 3 bör utgå från nedanstående elva 
samhällssektorer och dess funktioner. Den samhällsviktiga verksamheten är 
de anläggningar och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i. 

Samhällssektor 

Energiforsörjning 

Exempel på viktiga samhällsfunktioner per 
samhällssektor 

Produktion av el, distribution av el, produktion 
och distribution av fJärrvärme, produktion och 



distribution av bränslen och drivmedel m.m. 

Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter, centrala 
betalningssystemet, värdepappershandel m.m. 

Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet, 
detaljhandel, tillverkningsindustri m.m. 

Hälso- och 
sjukvård samt 
omsorg 

Information och 
kommunikation 

Kommunalteknisk 
försörjning 

Livsmedel 

Offentlig 
förvaltning 

Skydd och säkerhet 

Socialförsäkringar 

Transporter 

5 och 6 §p. 4 

Akutsjukvård, läkemedels- och 
materielförsörjning, omsorg om barn, 
funktionshindrade och äldre, primärvård, 
psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och 
människor m.m. 

Telefoni (mobil och fast), internet, 
radiokommunikation, distribution av post, 
produktion och distribution av dagstidningar, 
webbaserad information, sociala medier m.m. 

Dricksvattenförsöljning, avloppshantering, 
renhållning, väghållning m.m. 

Distribution av livsmedel, primärproduktion av 
livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning 
av livsmedel m.m. 

Lokal ledning, regional ledning, nationell 
ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk 
och konsulär verksamhet m.m. 

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt 
försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 
räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, 
gränsskydd och immigrationskontroll, 
bevaknings- och säkerhetsverksamhet m.m. 

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen m.m. 

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, 
vägtransport, kollektivtrafik m.m. 

Redovisning under punkten 4 bör utgå från kritiska beroenden som rör den 
samhällsviktiga verksamhet som myndigheten själv förvaltar, bedriver eller 
äger. Inklusive bolag, förbund eller andra samarbetsformer. 
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5 och 6 §p. 5 

Redovisning under punkten 5 bör delas in i riskidentifiering och riskanalys. 
Myndighetens riskbedömning bör omfatta hela ansvarsområdet och f6r 
kommunen även det geografiska området. 

Riskidentifiering 

Syftar till att identifiera händelser och f6rhållanden inom ansvarsområdet 
eller det geografiska området som innebär ett hot eller en risk. Resultatet av 
riskidentifieringen bör vara riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier 
och bör omfatta risker och hot för exempelvis naturolyckor, olyckor, 
tek_nisk infrastruktur och f6rsörjningssystem, antagonistiska hot och sociala 
risker samt sjukdomar beroende på respektive myndighets ansvarsområde. 

1 Riskanalys 

Riskanalysen bör utgå från de identifierade riskerna eller ett urval av dessa. 
De identifierade riskerna bör utvecklas till mer utf6rligt beskrivna 
riskscenarier. Riskanalysen bör innehålla en värdering av hur sannolikt det 
är att scenariot ska inträffa och vilka direkta konsekvenser som det medf6r. 
I de fall då sannolikhetsbedömningen är f6renad med allt f6r stor osäkerhet 
kan bedömningen utlämnas. Utgångspunkten f6r konsekvensbedömningen 
bör vara befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 
grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, samt skador på 
egendom och miljö. 

Vid konsekvensbedömningen kan inledande slutsatser dras om sårbarheter 
och brister i f6rmåga vilka sedan sammanfattas tillsammans med andra 
slutsatser i p.7. 

5 och 6 §p. 6 

Redovisningen under punkten 6 av kommunens/landstingets generella 
krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer som redovisas i bilaga l 
och innebär att det endast är den egna organisationens f6rutsättningar som 
bedöms. Indikatorerna besvaras med ett ja eller ett nej humvida indikatorn 
anses vara uppfylld. Ett nej anses då indikera en brist och bör resultera i en 
åtgärd f6r att komma till rätta med denna brist, alternativt en motivering till 
varf6r en åtgärd inte behövs. Till respektive indikator finns ett 
kommentatorsfålL Här bör myndigheten mer utf6rligt motivera varf6r 
indikatorn anses vara uppfylld eller inte alternativt kommentera varf6r 
indikatorn inte anses behövas. Vissa av indikatorerna är uppdelade i 
strecksatser. För att svara ja på en sådan indikator krävs att samtliga 
strecksatser är uppfyllda. 



5 och 6 §p. 7 

Redovisningen under punkten 7 bör utgå från de sårbarheter och brister 
som framkommit vid identifiering av kritiska beroenden, riskbedömningens 
scenarioanalyser samt vid bedömning av kommunens/landstingets generella 
krisberedskap. Övriga identifierade sårbarheter och brister i förmåga som 
framkommit vid inträffade händelser, genomförda övningar samt övrigt 
analysarbete bör även beskrivas här. Sårbarheten och bristema i förmågan 
bör sedan ligga till grund för att aktörerna ska kunna identifiera, föreslå och 
vidta åtgärder. 

Soch6§p.8 

r Redovisning u;;-;er punkten 8 b~r utgå från de behov av åtgärd;;;:----l 
identifierats med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 
Exempelvis åtgärder och verksamhet rörande: 

• Utbildning, övning, analys och planering 

• Åtgärder som planeras för att stärka krisberedskapsförmågan 

• Vilka handlingsprogram, planer och styrdokument som innehåller 
mer detaljerade beskrivningar om det risk- och 
sårbarhetsreducerande arbetet 

• Behov av åtgärder som ligger utanför myndighetens ansvarsområde 

Allmänna råd 
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l samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) 

bildades den 1 januari 2009 erhölls av regeringen föreskriftsrätt för 

Kommuners, landstings och statliga myndigheters nsk- och sårbarhetsanalyser. 

Föreskriftsrätten, som för kommuner och landsting har sitt stöd i 12 § 

förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, utformades bland annat 

i syfte att säkerställa enhetlighet och jämförbarhet. l Regeringens proposition 

(2007/08:92) Stärkt krisberedskap för säkerhets skull anger regeringen även 

att risk- och sårbarhetsanalyserna är ett viktigt instrument för att inrikta, följa 

upp och utvärdera arbetet inom krisberedskapsområdet Regeringen anser 

därför att det är angeläget att de risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs 

av kommuner, landsting och myndigheter håller en god kvalitet och är 

jämförbara och enhetliga. 

Under 2010 utgav MSB föreskrifter för kommuners och landstings risk- och 

sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6. Föreskrifterna reglerade främst hur 

kommuner och landsting ska redovisa och rapportera myndighetens risk- oc11 

sårbarhetsanalys tilllänsstyrelsen respektive länsstyrelsen och socialstyrelsen. 

Bland annat reglerades tid och periodicitet för redovisningen, mottagare av 

redovisningen samt att redovisningen skulle ske enligt en särskild disposition. 

Syftet med föreskrifterna var att öka kvalile och enhetlighet hos kommuners 

och landstings risk- och sårbarhetsanalyser samt att möjligöra jämförbarhet av 

olika kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. Föreskrifterna 
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utformades utifrån en målsättning att i så stor utsträckning som möjligt uppfylla 

regeringens intentioner med risk- och sårbarhetsanalysarbetet 

Vid utgivande av författningar följer en skyldighet att utvärdera huruvida 

författningen hade avsedd effekt. Nuvarande föreskrifter utvärderades under 

2012. Utvärderingen gav vid handen att föreskrifterna hade bidragit till en ökad 

kvalite, enhetlighet och jämförbarhet men att det samtidigt fanns 

utvecklingspotential vad gäller jämförbarheten. De brister som identifierades i 

utvärderingen var främst regleringen av förmagebedömning vars utformning 

inte tillfullo stödjer syftet att skapa mer jämförbarhet. Det fanns vidare ett behov 

av att ytterligare tydliggöra och avgränsa redovisningamas omfattning 

samtidigt som det fanns direkta felaktigheter i föreskrifterna, bland annat med 

felaktiga hänvisningar till paragrafer och vilken myndighet som var huvudman i 

mottagningen av analyserna. Slutligen fanns det även ett behov av att se över 

tidpunkter och rapporteringsfrekvenser för kommuner, landsting och statliga 

myndigheter för att kunna främja en effektiv och ändamålsenlig utveckling av 

krisberedskapsarbetet 

Förslaget till nya föreskrifter för kommuners och landstings risk- och 

sårbarhetsanalyser innehåller därför ett antal förslag till ändringar som 

ytterligare torde bidra till mer jämförbara risk- och sårbarhetsanalyser 

Förslaget innehåller en ny bedömning av myndighetens generella 

krisberedskap vilket är en scenariooberoende förmagebedömning och innebär 

såväl en större tydlighet för kommuner och landsting om vad som ska 

bedömas som en förbättrad möjlighet att skapa mer jämförbarhet. Tidpunkten 

för redovisningen är vidare något senarelagd för att på ett bättre sätt passa in i 

kommuners och landstings ordinarie planerings- och budgetprocess. Slutligen 

finns även ett allmänt råd knuten till föreskriften för att på ett tydligare Siltt 

beskriva förutsättningarna och innebörden av författningstexten. Utöver 

ovanstående har även författningstexten generellt sett ändrats för att i så stor 

utsträckning som möjligt tydliggöra och avgränsa redovisningens utformning 

samt omfång. 

2 Alternativa lösningar 

De alternativa lösningar som finns att tillgå är att MSB inte utfärdar nya 

föreskrifter utan att nuvarande föreskrift, MSBFS 2010:6, även gäller 

fortsättningsvis. Ett annat alternativ är att ändra utformningen på nuvarande 
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föreskrifter som reglerar formerna för redovisningen till att reglera vilka 

arbetssätt och metoder som myndigheterna ska använda sig av, Ett tredje 

alternativ är att upphäva giltigheten på nuvarande föreskrifter och att inte ge ut 

några nya föreskrifter, 

Utvecklingen av kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser är en 

långsiktig process som innebär ett kontinuerligt utvecklingsarbete hos 

kommuner och landsting, Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som 

möjligt ta tillvara det arbete som sker hos kommuner och landsting vad gäller 

risk- och sårbarhetsanalyser, Reglering med hjälp av föreskrifter måste därför 

ske med en viss varsamhet för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling, 

Samtidigt är det viktigt att så tidigt som möjligt ändra eller ta bort de delar av 

regleringen som inte är i enhetlighet med föreskrifternas intentioner om ökad 

kvalitet, enhetlighet och jämförbarhet Ett sådant område är nuvarande 

föreskrifters reglering av förmågebedömning som genom sin utformning är 

alltför tolkningsbar och otydlig för att kunna främja en positiv utveckling i 

enlighet med risk- och sårbarhetsanalysarbetets intentioner. Det finns vidare 

ett generellt behov av att i föreskrifter och allmänna råd bättre tydliggöra samt 

avgränsa risk- och sårbarhetsanalysarbetet för att på så sätt få en tydligare 

målbild om vad som ska uppnås med kommuners och landstings risk- och 

sårbarhetsanalysarbete, Kommer inte en ny reglering till stånd finns det därför 

en viss risk att den långsiktiga utvecklingen hämmas, Till föreskrifterna hör 

även ett a!!mänt rad som kan bli ett viktigt stöd för redovisningen och arbetet 

med risk- och sårbarhetsanalyser. Allmänna råd har en annan juridisk status 

än föreskrifter och är inte tvingande, Bedömningen är därför att de allmänna 

råden kan vara ett bra komplement till föreskrifter för att öka kvalitet, 

jämförbarhet och enhetlighet på myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. 

Den andra alternativa lösningen till föreskrifternas utformning, att med 

föreskrifter reglera metoder, arbetsprocesser och innehåll i risk- och 

sårbarhetsanalyserna, skulle förmodligen resultera i ett tydligare och enklare 

sätt att arbeta för det stora flertalet av kommunerna och landstingen, Det 

innebär dock samtidigt att förutsättningarna för att anpassa analysen utifrån 

den egna kommunens och landstingets behov och övriga förutsättningar blir 

begränsade vilket även skulle få till följd att den positiva utvecklingen på 

området hämmas, Det finns sannolikt inte heller någon metod eller sätt att 

arbeta som passar alla. Bedömningen att med hjälp av föreskilter reglera 

arbetssätt och metoder inte främjar en god utveckling gjordes redan inför 
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utvecklingsarbetet av MSBFS 2010:6. Denna bedömning anses fortfarande ha 

sin giltighet. 

Vad gäller det tredje alternativet som innebär att nuvarande föreskrifter 

upphävs men att det inte ges ut några nya föreskrifter för risk- och 

sårbarhetsanalyser bedöms inte heller främja en fortsatt utveckling inom 

området. Främst med tanke på att utvärderingen av nuvarande föreskrifter gav 

vid handen att föreskrifterna har medfört att kvaliteten, enhetligheten och 

jämförbarheten har ökat i myndigheternas arbete med risk- och 

sårbarhetsanalyser. Ut"ärderingen visade även att det finns ett stöd hos 

myndigheterna för att reglera området. 

3 Berörda 

Föreskriften gäller för kommuner och landsting. 

4 Kostnader och andra konsekvenser 

Arbetet med kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser varierar i 

omfattning och vilken utsträckning som hela organisationen involveras. Det är 

därför svårt att på ett relevant sätt beräkna vilka kostnadsmässiga 

konsekvenser som följer av föreskrifterna. Den samlade bedömningen är dock 

att föreskrifterna inte medför någon nämnvärd påverkan på det sätt som 

kommunerna och landstingen arbetar inom området och därmed att eventuella 

kostnadsmässiga konsekvenser är försumbara. Den huvudsakliga kostnaden 

är förknippad med själva upprättandet av risk- och sårbarhetsanalysen. Detta 

krav följer redan av lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjdberedskap och är inte en följd av dessa föreskrifter 

5 Överensstämmelse med Sveriges 
medlemskap i EU 

För att förbättra effektiviteten och samordningen av medlemsstaternas insatser 

på civilskyddsområdet beslutade Europaparlamentet och rådet den 17 

december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. 

Civilskyddsmekanismen avser förebyggande av, beredskap för och insatser vid 

naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor. l artikel 6 om 

riskhantering framgår att medlemsstaterna ska utarbeta riskbedömningar på 

nationell eller subnationell nivå samt att sammanfatta och rapportera dessa 
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riskbedömningar till kommissionen senast den 22 december 2015 och därefter 

vart tredje år. Under 2014 ska kommissionen vidare, tillsammans med 

medlemstaterna, utarbeta riktlinjer om innehåll, metod ocll struktur för 

bedömning av riskhanteringsförmåga. Medlemsstaterna ska vidare ge 

kommissionen tillgång till bedömningen av sin riskhanteringsförmåga vart 

tredje år efter det att formerna för riskhanteringsförmågan har fastställts. 

Formerna för denna rapportering är i dagsläget dock inte klar. På samma sätt 

anger EU:s klimatanpassningsstrategi att medlemsstaternas ska utveckla, 

genomföra och revidera sin klimatanpassningspolitik grundat på risk- och 

sårbarhetsanalyser. 

Bedömningen är att föreskrifterna stödjer det europeiska arbetet med 

riskbedömningar och bedömning av riskhanteringsförmåga. Ett systematiskt 

sätt att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, från lokal till nationell nivå, 

främjar och möjliggör att Sverige kan leva upp sina skyldigheter som 

medlemsstat. 

6 Ikraftträdande och informationsinsatser 

Författningen träder i kraft den 1 januari 2015 och tio månader senare sker 

den första redovisningen av risk- och sårbarhetsanalyserna enligt den reglering 

som föreskrifterna innebär. Det som ä1 nytt med fö1eskrifterna är främst en ny 

bedömning av myndigheternas generella krisberedskap. Metoden är en 

utveckling av nuvarande förmagebedömning och är i stor utsträckning en 

förenkling i jämförelse med nuvarande metod för förmågebedömning. Den 

övergripande bedömningen är därför att de nya föreskrifterna förenklar och 

avgränsar risk- och sårbarhetsanalysarbetet och att det därför inte 

finns några särskilda skäl för övergångsbestämmelser eller att annan hänsyn 

behöver tas när det gäller tidpunkt för när föreskrifterna träder i kraft. 
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Alexandra Grunde! 

010-240 5183 

Konsekvensutredning 
Datum 
2014-05-14 

Diarienr 
2014-2498 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Ink. 2014 -08- O 6 
Diarienr 

O p b: 

Förvärv av Karlbergs kiosk 

1956 erbjöds E Karlberg att flytta kiosken till i närheten av nuvarande plats 
efter Ekebygatan efter att ha haft verksamheten i korsningen mellan gruvvägen 
och Ringgatan. Nuvarande placering är en mindre justering på några meter som 
tillkom för att anpassa sig till nuvarande detaljplan från 1976. Bilaga l. 

Detaljplanen för del av stadsparken är ute på samråd tom 25 augusti 2014 
som i stora drag handlar om att göra en tydligare entre till parken, fårdigställa 
fler besöksparkeringar, utforma en entreyta samt möjliggöra för en ny 
servicebyggnad med offentliga toaletter och kiosk/kafe. 
Detaljplanen planeras gå upp för antagande i kommunfullmäktige i december 
2014. 
Som framkommer av bilaga 2 så omfattar utredningsskissen även av området 
får Karlbergs kiosk. 
Markverksamheten har fått i uppdrag att formalisera uppgörelsen om förvärv 
av Karlbergs kiosk får 225 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun fårvärvar Karlbergs kiosk för 225 tkr samt att byggnaden 
n vs. 

att får fårvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300 
tkr att täckas av eget kapital 

att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på Samhällsbyggnadskontoret 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Planering och Utveckling 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens törvallning 
KSLU 

Ink. 2014 -08- o 6 
Oiarienr~Ut3 1 $-l J jAktbilaga·::z_ 

Kompletterande ansvarsutredning för Sala Silvergruva och 
Pråm ån 

Dpb: 

Länsstyrelsen och kommunens miljöenhet har gemensamt tagit fram en 
ansvarsutredning för de föroreningsskador som orsakats av verksamheter inom 
området Sala Silvergruva och Pråmån. 

Ansvarsutredingen är ett beslutsunderlag för ansökan om statliga medel för att 
genomföra de åtgärder som krävs för att minska risken för människors hälsa och 
miljön. Bidrag beviljas inte om det finns ansvarig för föroreningar helt eller delvis. 

Sala kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på 
ansvarsutredningen, främst efterfrågas information om sakfel i utredningen. 

SAMMANFATTNING AV ANSVARIGA ENLIGT UTREDNINGEN 
Sala kommun har inget ansvar enligt ansvarsutredningen. 

Sala Silvergruva AB har ett 100 o/o ansvar för området "Lillgruvan" eftersom det är 
anlagd 2001-2003. 

För pumpning av gruvvatten som pågår än idag har det historiska ansvaret jämkats 
till noll med hänsyn till verksamhetstiden. Dock påpekas att Sala Silvergruva AB har 
ett fullt ansvar som verksamhetsutövare för den pumpning som sker idag och att 
länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet kan komma ställa krav på skyddsåtgärder. 

Sala Bly AB bedöms ha ett ansvar som uppgår till 70 o/o för blymanufakturens 
verksamhetsområde. Outokumpo stainiess AB (som tidigare drivit 
blymanufakturen) bedöms ha ett 25% ansvar för samma område. Detta innebär att 
för detta område bedöms den statlig finansiering uppgå tii!S o/o av kostnaden. 

BEDÖMNING 
Vid granskning av ansvarsutredingen har ett fåtal faktafel konstaterats, dessa 
påverkar dock inte bedömningen om kommunens ansvar. 

KSLU föreslås lägga informationen till handlingarna utan ytterligare synpunkter. 

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 

Bilaga: 

Kompletterande ansvarsutredning för Sala Sivlergruva och Pråm ån i Sala kommun 

l 
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Diarienummer 

577-4517-12 

MILJÖENHETEN 
Karin Skattegård 

Enligt sändlista Telefon 010-224 93 55 
karin.skattegard@lansstyrelsen.se 

Ink. 2014 ·05- 2 6 

Kompletterande ansvarsutredning för Sala silvergruva och 
Pråmån i Sala kommun 

Länsstyrelsen och Bygg och miljö Sala-Heby har uppdaterat ansvarsutredning för 
föroreningsskador som orsakats av verksamheter inom området Sala Silvergruva 
och Pråmån i Sala kommun. 

Syftet med ansvarsutredningen är att kunna ansöka om statliga medel för 
genomfårande av nödvändiga åtgärder med avseende på föroreningssituationen. 
Åtgärderna krävs får att minska riskerna för människors hälsa och miljön. 

Ansvarsutredningen översänds för kännedom och eventuella synpunkter. Särskilt 
viktigt är att eventuella sakfel blir uppmärksaunnade och korrigerade. 

Synpunkter kan lämnas skriftligt senast den 15 augusti 2014. Dessa sänds till 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås eller 
vastmanland@lansstyrelsen.se. 

Övrig information 
Länsstyrelsen lät år 2004 utföra en utredning av ansvaret enligt l O kapitlet 
miljöbalken. Undersökningar och utredningar har genomförts och infår 
kommande åtgärdsfas uppdateras nu ansvarsutredningen. 

Bifogad ansvarsutredning skickas till berörda parter såsom verksamhetsutövare, 
fastighetsägare och kommunen. Bakgrundsmaterial finns hos Länsstyrelsen och 
hos Bygg och miljö Sala-Heby. Detta kan utlämnas vid begäran. 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen: Karin Skattegård, karin.skattegard@lansstyrelsen.se, 010-2249355 
Bygg och miljö Sala-Heby:Ronald Houben, ronald.houben@sala.se, 0224-747384 

Postadress 
721 86 VASTERAs 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAs 

$ ~ f4uttzr::J 
Karin Skattegård 
Miljöskyddshandläggare 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 1 O (lax) 

Webb/E-post 
www.!ansstyre!sen.se/vastman!and 
vastman!and@lansstyrelsen.se 
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Kompletterande ansvarsutredning för Sala Silvergruva och 
Pråmån i Sala kommun 

SYFTE 

Bygg och miljö Sala-Heby och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för olika objekt inom 
gruvområdet och har därför valt att göra ansvarsutredningen i ett gemensamt 
dokument. 

Denna ansvarsutredning har gjorts för att användas som ett beslutsunderlag vid 
ansökan om statliga bidrag till åtgärdsfasen av det förorenade området Sala Silvergruva 
samt Pråmån i Sala kommun, Västmanlands län. 

Utredningen sammanställer tidigare framkommen information och nytillkomna 
resultat och bedömningar från undersökningar, riskbedömningar och 
ansvarsutredning. 

Utredningen kompletterar Länsstyrelsens tidigare ansvarsutredningar för Sala 
Silvergruva och Pråmån (se bilaga) samt Sala kommuns ansvarsutredningar för samma 
område (se bilaga). Ytterligare underlag för denna PM är handlingar från 
Länsstyrelsens och kommunens arkiv, uppgifter från Bolagsverket och från 
Lantmäteriets fastighetsdatasystem. 

Fastigheter 
Ansvarsutredningen är avgränsad till de ytor som ingått i de miljötekniska 
undersökningarna och inom vilka åtgärder föreslås i åtgärdsutredningen, se 
fastighetsbeteckningar. 

Gruv- och hyttområdena inom Sala silvergruva omfattar i denna ansvarsutredning 
fastigheterna Silvergruvan 1:26, Silvergruvan 1:34, Silvergruvan 1:36, Silvergruvan 
1:37, Silvergruvan 1:39, Silvergruvan 1:40, Silvergruvan 1:43, Silvergruvan 1:44, 
Silvergruvan 1:45, Silvergruvan 1:46, Silvergruvan 1:49, Silvergruvan 1:846, 
Silvergruvan 1:854, Silvergruvan 1:855, Silvergruvan 1:856 och Silvergruvan 1:857. 

Aktuella fastigheter längs Pråmån är Silvergruvan 1:1, Silvergruvan 1:8, Silvergruvan 
1:43, Kristina 4:4, Kristina 4:11, Kristina 4:12, Kristina 4:15, Kristina 4:79, Kristina 
4:101, Kristina 4:234. Pråmån mynnar i Eke by damm som ligger på fastigheterna 
Kristina 4:79 samt 4:234, vilka också omfattas. 

BAKGRUND 

Gruv- och hyttområdet Sala Silvergruva samt Pråmån bedöms tillhöra riskklass 1, 
mycket stor risk för människors hälsa och miljön, enligt MIFO-metodiken. Sala kommun 

Postadress 
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Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget l 

Telefon Fax 
0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08 
E-post: byggmiljo@sala.se 
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har stått som huvudman för förstudie samt huvudstudie av Sala Silvergruva och 
Pråmån, vilka finansierats med statliga medel från Naturvårdsverket. 

Verksamheten vid Sala Silvergruva påbörjades under medeltiden Brytningen av malm 
har skett i ett flertal olika dagbrott och underjordsgruvor. Under den långa tid som 
gruvverksamheten varit i drift har det uppstått stora mängder avfall i form av varp, 
slaggvarp och aftersand som visats sig vara förorenad och fortfarande finns kvar på 
området. 

Pråmån har sitt tillrinningsområde i direkt anslutning till gruvavfallet samt att 
uppumpat grundvatten från gruvan har tillförts och än idag tillförs ån. Vid muddring av 
Pråmån har förorenade muddermassor lagts upp längs med ån. 

Planerad framtida användning 
Det före detta gruvområdet används idag för rekreation, turistverksamhet, 
vandrarhem, privatbostäder, hantverksverksamhet samt industriell verksamhet. Denna 
markanvändning planeras fortsätta. 

Uppströms ifrån kommer det vatten från Långforsen till mellandammen via Grissbach
kanal. Pråmån är ett av utflöden från gruvans vattensystem som går mot Ekeby 
dammar. 

TILLSYNSMYNDIGHET 

Sala kommun övertog den l januari 1986 tillsynen enligt miljöskyddslagen från 
Länsstyrelsen med undantag för tillståndspliktig verksambet enligt koncessionslistan i 
bilaga A till miljöskyddsförordningen, enligt beslut den 17 december 1985 och enligt 
miljöbalken den 27 juni 2000, dn r 11.1831-687-85. Även tillsynen för täkter enligt 
miljöbalken har överlåtits till kommunen enligt beslut den 27 juni 2000, dnr 240-780-
2000. 

Gruvdriften är nedlagd före 1969 och kommunen är därmed tillsynsmyndighet, enligt 
miljötillsynsförordningen. Detta tillsynsansvar omfattar även provborrningarna och 
utvinningen av varphögarna på 1980-talet. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheten bestående av pumpning av 
grundvatten och dess utsläpp i Pråmån. 

Kommunen är tillsynsmyndighet för den pågående verksamheten och de historiska 
föroreningsskador som härrör från blymanufakturen. 

Muddring av Pråmåns sediment och uppläggning längs sidorna skedde före 1969 och 
kommunen är därmed tillsynsmyndighet för muddermassorna. 

Kommunen är tillsynsmyndighet för den pågående turistverksamheten vid Sala 
Silvergruva. 

SAMMANFATTNING AV FÖRORENINGSSITUATION OCH RISKER 

Fler utflöden finns men Pråmån är det mest betydande utflödet ur flödessyn punkt. Den 
framtida användningen bedöms fortsätta vara densamma som idag. 

Undersökningen visar att det sker ett mycket stort tillskott av metaller till Pråmåns 
vatten mellan provpunkten strax ovanför gruvområdet och nedanför gruvområdet. 
Pumpning av vatten från gruvan sker och detta vatten släpps mellan 
provtagningspunkten och kan vara källan till metalltillskottet.' 

l Förslag till åtgärder för tungmetallförorenade områden i och runt Pråmån, Sala, Sweco Via k AB, 2003-07-04 
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Massflödesberäkningar visar att påslaget från pumpat gruvvatten står för ett betydligt 
mindre påslag av föroreningar än vad utfyllnader på Sala Blys område och de centrala 
delarna av gruvområdet står för.' 

Det har genomförts både översiktliga och fördjupade undersökningar vid Sala 
Silvergruva och Pråmån. Redan i fårstudien konstaterades att området är 
föroreningsskadat och att det finns ett åtgärds behov, vilket bekräftats under 
huvudstudien. Detta innebär att 10 kap miljöbalken i dess lydelse före den 1 augusti 
2007 är tillämpligt. 

Nedan sammanfattas resultaten från "Fördjupade undersökningar vid Sala Silvergruva 
samt Pråmån", utförd av Envipro Miljöteknik/Hifab AB, 2007-12-21. 

• Varpen uppvisar framförallt förhöjda halter av antimon, arsenik, kadmium, 
kvicksilver, bly och zink. 

• Aftersanden uppvisar förhöjda halter av antimon, arsenik, kadmium, koppar, 
kvicksilver, bly och zink. 

• sJaggvarpen innehåller förhöjda halter av antimon, arsenik, barium, kobolt, 
koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, bly, tenn, vanadin och zink. 

• Fyllningen (varp ej inräknad) utgörs framförallt av ett blandat avfall bestående 
av vad som kan tolkas som rostade finkorniga (krossade och malda) 
avfallsprodukter, slagg, tegel, kol, aftersand. Framförallt halterna av antimon, 
arsenik, kadmium, koppar, kvicksilver, bly, tenn och zink är förhöjda. 

• Den kontaminerade ytjorden uppvisar förhöjda halter av bl a arsenik, kadmium, 
koppar, kvicksilver, bly, antimon, tenn och zink. 

• sedimenten i Pråmån uppvisar framförallt förhöjda halter av kadmium, 
kvicksilver, bly och zink. 

• Muddermassorna som är upplagda längs med Pråmån uppvisar förhöjda halter 
av bl a arsenik, bly, kadmium, kvicksilver och zink. 

• Hälsorisker kopplade till exponering av arsenik och bly i ytlig jord inom 
området. 

• Spridning av metaller till Pråmån och Eke by damm. 

• sedimenten i Pråmån är en källa för spridning av partikelbundna och lösta 
metaller till Ekeby damm samt även till fisk. 

• Muddermassor som finns upplagda längs Pråmån kan medföra risk för 
människors hälsa. 

En åtgärdsutredning håller på att tas fram och de preliminära resultaten visar att 
kostnaden för att åtgärda området är ungefär 200 miljoner kronor. Detta 
åtgärdsalternativ ger störst riskminskning och högst mål uppfyllelse. l grova drag 
innebär det en minskad risk att personer som vistas inom gruvområdet eller längs 
Pråmån utsätts för föroreningar och en minskad risk för spridning av föroreningarna. 

VERKSAMHET OCH VERKSAMHETSUTÖVARE 

Gruvdrift, anrikning och hantering av avfall 
Den 8 augusti 1512 bildades Sala Silverbergslag, en korporation av bergsmän som hade 
bergsprivilegier och bedrev bergsbruk. Flertalet olika bolag bedrev efter detta 

2 Fördjupade undersökningar vid Sala Silvergruva och Prämån, Envipro, 2007-12·21, (sid 144 och 159) 
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verksamheten. Avesta jernverk AB numera Outokumpu Stainless AB org. 5566001-
8748, var den sista verksamhetsutövaren genom sitt köp 1938. De startade en 
omfattande prospekteringsverksamhet, som bland annat ledde till att Bronäsgruvan 
(Silvergruvan 1:46) öppnades 194 7 och att ett nytt anrikningsverk togs i bruk 1952. 
Bronäsgruvan lades ned 1962 och anrikningsverket likaså 1963. 

Under 1980-talet utförde Boliden Mineral AB (org. nr 556231-6850) provborrningar, 
men ingen brytning. De utvann även silver ur de befintliga varphögarna, genom att varp 
fraktades till bolagets anrikningsverk i Garpenberg. 

Pumpning och utsläpp av vatten -pågående verksamhet 
Efter nedläggning av den egentliga gruvverksamheten 1963 fortsatte länspumpning av 
grundvatten ur gruvan och fortgår även idag. Uppumpat vatten innehållande 
föroreningar släpps ut i Grissbach-kanalen vilket går vidare till Pråmån. 

Mellan 1938 och 1986 utfördes pumpningen av Outokumpu Stainless AB (556001-
8748). Sedan 1986 utförs pumpningen av Sala Silvergruva AB (556333-0207), för att 
kunna hålla besöksgruvan öppen. 

Blymanufaktur-pågående miljöfarlig verksamhet 
Från ungefär 1895 började blymanufakturen spela en betydande roll och fortsatte att 
göra detta under de kommande och mindre lyckosamma gruvåren. Då 
gruvverksamheten lades ned fortsatta blymanufakturen med hjälp av malm inköpt från 
annat håll. 

Avesta jernverk AB ( org. nr 556001-87 48 numera Outokumpu stainiess AB) bedrev 
blymanufaktur från 1938 fram till1986. 194 7 flyttade blymanufakturen från, en okänd 
plats på området, till det gamla anrikningsverket på fastigheten Silvergruvan 1:43. 

Från och med 1986 bedriver Sala Bly AB (556282-7773) blygjuteri och 
trådtillverkning. l en inspektionsrapport från 1986 beskrivs att verksamheten i princip 
bedrivits oförändrat sedan 194 7. Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade om 
tillstånd för verksamheten den 18 september 2007. 

Utsläpp av bly tillluft har skett och detta har mätts sedan 1989. Inga större variationer 
har skett i mängden utsläpp de senaste åren utan utsläppen har uppgått till 0,6 kg/år. 
Processvattnet är ett slutet system och har varit så under lång tid. Det fasta avfallet som 
består av bly levereras tillbaka tillleverantör Boliden Bergsöe AB sedan 1986 vilket 
också Outokumpu Stainless AB gjorde. Exploateringar på Sala Bly AB:s område är enligt 
platschef Roland Andersson (e-post, 2013-06-07) mindre reparationsjobb, 
vattenledningar som lagats, mindre saker som lagts igen med samma mark som grävts 
upp. 

Bolaget har i tillståndet från 2007 ett villkor som beskriver att de ska utreda risken för 
spridning av föroreningar från området via transporter. En asfalterad yta finns för att 
minska föroreningsspridningen framför huset där flesta transporter sker. Den 
asfalterades ca 2005. Resterande del av fastigheten där transporter äger rum är grusad 
och krattas 2 ggr per år och det läggs på grus vid behov. 

Förorening av Pråmåns sediment och muddring 
Gruvverksamheten och kvarlämnat avfall bedöms vara den huvudsakliga orsaken till 
spridningen av föroreningar till Pråmån och dess sediment. Även pumpningen av 
grundvatten från det tidigare gruvområdet och utsläppet till Pråmån bedöms bidra/ha 
bidragit i viss omfattning. 
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Föroreningstillskott från uppströms kommande vatten 
På 1950-talet utfördes, förmodligen av ansvarigt markavvattningsföretag, en muddring 
av Pråmån och upplägg av muddermassor längs dess kant. 

Övrig pågående verksamhet 
På området finns idag februari 2014 rockklubben Rockland, antikvitetshandel, 
vandrarhem, värdshus, silversmide, honungsbod, gruvmuseum, polismuseum, 
motorcykelklubb och keramikverkstad och besöksgruvan. 

Exploatering 
Viss förändring av området har skett under årens lopp. En större förändringar som är 
allmänt kända är den s. k "Lillgruvan" ligger på fastigheten Silvergruvan 1:846. Sala 
Lokaler AB: s ( org. Nr. 556333-0207) numera Sala Silvergruva AB anlade under 2001-
2003 denna lekanläggning. 

l övrigt saknas uppgifter om exploateringar av sådan art och omfattning att de bedöms 
vara verksamhetsutövare som ska ingå i denna ansvarsutredning. 

ANSVAR 

Ansvar enligt 1 O kap 2 § miljöbalken för gruvdrift, anrikning och avfallshantering 
Gruvdrift och anrikning med upplägg av efterföljande avfall har pågått från 1500-talet 
till och med 1963. Då denna verksamhet inte pågått efter l 969 kan inget ansvar 
utkrävas från verksamhetsutövare enligt lO kap 2 §miljö balken. Detta är även 
fastslaget i domen Tölö MÖD 2010:18 

De provborrningar samt uppgrävning och bortfraktande av varp som Boliden Mineral 
AB utförde på 1980-talet torde ha ökat spridningen av föroreningar från aktuella 
områden, vilket innebär ett ansvar som verksamhetsutövare. 

Ansvar enligt 10 kap 2 § miljöbalkenför pågående verksamhet 
Blymanufakturen startade redan på 1800-talet inom gruvområdet, men flyttade till 
nuvarande plats först 194 7 och där fortgår verksamheten än idag. Ansvar för 
blymanufakturen enligt lO kap 2 § miljöbalken föreligger för bolagen som bedrivit 
verksamheten från 194 7 tills idag, d v s Outokumpu Stainless AB och Sala Bly AB. 

Pumpning av grundvatten och utsläpp av vatten till Pråmån fortgår ännu idag. 
Outokumpu Stainless AB har verksamhetsutövaransvar från 1963-1986. Sala 
Silvergruva AB har fortsatt verksamheten och har ansvar från 1963 till idag. 

Ansvar enligt 10 kap 2 § miljöbalken för Pråmåns sediment och muddring 
Muddring av Pråmån och uppläggning av muddermassor längs dess kant utfördes på 
19 50-talet och avsaknad av fortsatt verksamhet efter l 969 innebär att ansvarig saknas. 

Ansvar enligt 10 kap 2 § miljöbalken för exploatering 
Sala Silvergruva AB har ett ansvar enligt lO kap 2 §miljö balken. 

Ullgruvan anlades 2001-2003 av Sala Silvergruva AB vilket innebär ett 
verksamhetsutövaransvar enligt lO kap 2 §miljö balken. Sala kommuns 
samhällsbyggnadskontor bedriver ett tillsynsärende avseende omgående åtgärder för 
riskreduktion på området. 

Ansvar enligt 10 kap 2 § miljöbalken för övrig pågående verksamhet 
Övrig pågående verksamhet inom området bedöms inte innebära ett 
verksamhetsutövaransvar. 
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Ansvar enligt 10 kap 3 § miljöbalken 
Det subsidiära ansvaret är för närvarande inte aktuellt att utreda för gruvdriften 
respektive muddringen eftersom verksamhetsutövaransvar inte kan utkrävas för dessa 
delar. 

Det subsidiära ansvaret är för närvarande inte aktuellt att utreda för blymanufaktur, 
uppumpning av gruvvatten och exploateringarna eftersom ansvariga 
verksamhetsutövare finns kvar. Man kan även konstatera att ingen av de nuvarande 
fastighetsägarna förvärvat efter miljöbalkens ikraftträdande 1999, vilket är en 
förutsättning för tillämpningen av 10 kap 3. 

Värdeökningsansvaret enligt 1 O kap 5 § miljöbalken 
Efterbehandlingsåtgärder på gruvområdet och längs Pråmån bedöms inte öka värdet 
på fastigheterna som omfattas, varken inom gruvområdet eller de fastigheter som 
Pråm ån går igenom. Skälet till det är att de föreslagna åtgärderna inte syftar till att ta 
bort föroreningarna. Åtgärderna ska istället minska risken för att personer som vistas i 
området utsätts för föroreningarna och risken för att föroreningarna sprids, utan att 
ändra markanvändningen. 

Utredningsansvaret enligt 1 O kap 8 §andra stycket miljöbalken 
Fastighetsägarna bedöms inte har nytta av utförda utredningar på ett sådant sätt att 
det skulle förpliktiga till att stå för del av kostnaderna. 

De miljötekniska markundersökningar som utförts bedöms inte ha resulterat i någon 
ekonomisk nytta för fastighetsägarna. Troligen har den konstaterade 
föroreningsskadan tvärtom inneburit en värdesänkning för fastigheterna. 
Markundersökningarna och deras resultat bedöms inte heller vara av sådan art att de 
skulle kunna användas för att utveckla användningen av fastigheterna. 

SKÄLIGHETSBEDÖMNING 

skälighetsavvägningen enligt 10 kap 4 § miljöbalken ska göras i två steg. Först ska det 
utredas vilka efterbehandlingsinsatser som är miljömässigt motiverade och 
ekonomiskt rimliga. Sedan ska det ske en bedömning av ansvarets omfattning. 

Följande översiktliga och fördjupade undersökningarna har genomförts av Sala 
silvergruva och Pråmån: 

1. Förstudie: "Pråmån, Sala, Miljötekniska undersökningar av mark och sediment". 
Sweco Viak, 2003-07-04 

2. "Förslag till åtgärder för tungmetallförorenade områden i och runt Pråmån, 
Sala". Sweco Viak AB, 2003-07-04 

3. Huvudstudie: "Fördjupade undersökningar vid Sala Silvergruva samt Pråmån". 
Envipro Miljöteknik, daterad den 21 december 2007 

4. Huvudstudie "Provtagning enligt kompletterande provtagningsprogram Sala 
silvergruva och Pråmån" Bjerking, 2011-01-10 

5. Huvudstudie: kompletterande provtagning" markundersökning vid Sala 
silvergruva" 2014-01-15 

Undersökningar och utredningar visar på en föroreningssituation som bedöms 
innebära risker i sådan omfattning att åtgärder för riskreduktion behövs. Därmed är 
det enligt 10 kap 4 § miljöbalken miljömässigt motiverat och skäligt att utföra 
avhjälpandeåtgärder inom Sala Silvergruva samt Pråmån. 

skälighetsbedömningen av ansvaret ska således avse kommande efterbehandling. 
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Ansvarets omfattning 
Beträffande ansvarets omfattning enligt den särskilda bedömning som ska göras enligt 
lO kap 4 § miljöbalken ska beaktas hur lång tid som förflutit sedan föroreningarna ägt 
rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och 
omständigheterna i övrigt. Dessutom ska hänsyn tas till om verksamhetsutövaren 
endast i begränsad mån bidragit till föroreningen. 

Miljööverdomstolen har i några rättsfall (bl a MÖD 2010:18 och MÖD 2010:24) uttalat 
att, med beaktande av tidsaspekten, ansvaret för de föroreningar som uppkommit före 
och under 1950-talet i princip bör jämkas till noll. Vidare har domstolen i dessa domar 
uttalat att ansvaret är begränsat för de föroreningar som uppkommit under tiden 1960-
1969. 

Vid skälighetsbedömningen av verksamhetsutövarens ansvar är tidsaspekten, det vill 
säga hur lång tid som har gått sedan föroreningen uppkom, således av mycket stor 
betydelse. Här ska särskilt beaktas om föroreningarna skett så långt tillbaka i tiden som 
före den l juli 1969 eller mellan åren 1960-1969. Skälen för jämkning blir mindre ju 
närmare i tiden föroreningen har ägt rum. Pågår verksamheten fortfarande bör skälen 
för att jämka ansvaret vara mindre även om den del av verksamheten som har bidragit 
till föroreningen har avslutats. 

Ansvarets omfattning enligt 1 O kap 4 § miljöbalken för gruvdrift, anrikning 
och hantering av avfall 
Ansvaret för gruvbrytning, anrikning och uppläggning av avfall före 1950-talet saknas. 

De provborrningar som Boliden Mineral AB genomförde under 1980-talet kan ha 
inneburit en viss spridning av föroreningar inom området liksom bortforsling av varp 
till annan ort. Provborrning antas ha medfört en ökad spridningsrisk för 
föroreningarna. Någon utredning som visar vilka åtgärd Boliden Mineral AB vidtog, om 
detta medfört någon ökad spridning och, i så fall, vilken omfattning och risk detta 
medfört finns inte. Den eventuella risk som skulle ha kunnat uppkomma bedöms 
dessutom i så fall motsvara den minskade mängden förorening som bortfraktande av 
varp uppskattas innebära. Detta ansvar bedöms vara så marginellt att det innebär skäl 
för jämkning till noll. Detta särskilt då spridningens närmare omfattning inte har 
undersökts. 

Ansvarets omfattning enligt 1 O kap 4 § miljöbalken för pumpning och utsläpp av vatten 
Föroreningsspridningen från uppumpningen av grundvatten jämfört med den totala 
föroreningsspridningen från området (framför allt från upplagt avfall) är liten'. 
Uppumpningens tillskott av föroreningar till Pråmån efter gruvverksamhetens tid 
bedöms dessutom endast utgöra en liten del av det totala föroreningstillskottet till 
Pråmån. Det största tillskottet bedöms ha uppstått under gruvverksamhetens tid och 
genom spridning från avfallsupplagringarna på området. 

Ansvar för den fortsatta pumpningen och utsläpp av förorenat vatten, inklusive 
egenkontroll och eventuellt behov av skyddsåtgärder enligt 2 kap ligger på Sala 
Silvergruva AB. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den pågående verksamheten. 

Tidsaspekten 
Ansvar för pumpning av grundvatten och utsläpp av förorenat vatten till Pråmån kan 
tillskrivas bolaget Outokumpu Stainless AB som utförde länspumpning av gruvan 
mellan 1938-1986 samt bolaget Sala Silvergruva AB som fortsatt länspumpningen från 

3 Fördjupade undersökningar vid Sala silvergruva samt p rå mån, Envipro miljöteknik 2007-12-21 sid 119 
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1986 och framåt. Sala Silvergruva AB får genom sitt övertagande av verksamheten även 
ansvar för 1938-1986•. 

Den totala verksamhetstiden för pumpning är ungefär 500 år (1512-2014). 
Verksamhetstid med endast pumpning från 1960-talet tills idag är cirka 50 år, 
verksamhetsutövare har varit Outokumpu stainiess AB (1960-1986) och Sala 
Silvergruva AB (1986-2014). 

Sala Silvergruva AB tog över den pumpning som Outokumpu Stainless AB hade bedrivit 
och får därmed ansvar för verksamhetstiden från 1960 fram till idag. Det innebär 45 år 
med fullt ansvar och 10 år med delvis ansvar. 

Den tidsmässiga fördelningen av verksamhetstiden mellan verksamhetsutövarna 
framgår i tabellen nedan. 

Verksamhets- Verksamhetstid Ansvar 
utövare 
Sala Silvergruva AB 1986-idag (29 år) fullt ansvar 
Outokumpu 1970-1986 (17 år) fullt ansvar 
Stainless AB 1960-1969 (10 år) delvis ansvar 
Saknas 1512-1959 (448 år) saknas 

Andra omständigheter 
Föroreningsspridningen via pumpning och utsläpp av vatten torde dock ha varit större 
under gruvans verksamhetstid, än då pumpning fortgått utan aktiv gruvverksamhet. 

Sammantaget 
Sammantaget bedöms respektive bolags ansvar för föroreningar i Pråmån från 
pumpning av gruvvatten som marginellt och bör jämkas till noll. Detta eftersom tiden 
som bolagen pumpat är mycket begränsad och den största andelen av spridningen 
bedöms ha skett under gruvverksamhetens aktiva tid. 

Sala Silvergruva AB har fullt ansvar som verksamhetsutövare för den pumpning som 
sker idag och de framtida krav på skyddsåtgärder som kan komma att ställas. 

Ansvarets omfattning enligt 10 kap 4 § miljöbalken för blymanufakturen 
Blymanufakturens främsta föroreningsspridning har skett genom utsläpp av bly tillluft 
och genom damning som orsakats av transporter på verksamhetsområdet. Detta har 
tillsammans med föroreningar från gruvverksamheten och dess lämningar lett till att 
ytjorden i och runt verksamhetsområdet är förorenad. 

Andelen föroreningar från blymanufakturen får anses litet jämfört med den totala 
föroreningssituationen inom hela gruvområdet, som orsakats främst av gruvdriften och 
dess lämningar. 

Tidsaspekten 
Blymanufaktur inom gruvområdet har pågått sedan cirka 1895 och pågår än idag. Före 
1938 saknas kända verksamhetsutövare och från och med 194 7 har blymanufakturen 
funnits på aktuell plats. 

Föroreningsspridningen vid blymanufakturen har pågått sedan 1895 och har i 
nuvarande form pågått från 194 7 och pågår fortfarande. 

Avesta jernverk AB (arg nr 556001-8748 numera Outokumpu Stainless AB) bedrev 
blymanufaktur från 1938 fram till1985 inom gruvområdet. Från och med 1986 
bedriver Sala Bly AB (556282-7773) blygjuteri och tråd tillverkning. 

Postadress 
Box304 
733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget 1 

Telefon Fax 
0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08 
E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 

8 (10) 



SALAKOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Ansvar före 1950-talet jämkas till noll och vidare bedöms ansvaret 1960-1969 som 
begränsat enligt MÖD 2010:18 (Tölö). 

194 7-1986 var Outokumpu Stainless verksamhetsutövare, vilket innebär att ansvar 
finns för 39 år. För 16 finns fullt ansvar och för 10 år delvis ansvar. För tiden före 1960 
jämkas ansvaret till noll. 

Sala Bly AB tog över samma verksamhet som Outokumpu Stainless AB hade bedrivit 
och får därmed ansvar för verksamhetstiden från 1960 fram till idag. Det innebär 45 år 
med fullt ansvar och 10 år med delvis ansvar. 

Andra omständigheter 
Det är oklart hur mycket bly som släppts ut från blymanufakturen under åren och 
mätning av utsläppen har enbart skett under senare år. 

Utanför blymanufakturens verksamhetsområde finns föroreningar i ytjorden vilka 
sannolikt framför allt härrör från gruvdriften. Dessa är blandade med 
blymanufakturens föroreningar. Det är oklart vilka föroreningar som härrör från 
blymanufakturen och andelen föroreningar från blymanufakturen får anses vara litet 
jämfört med den totala föroreningssituationen. 

Gruvdriften har sannolikt även orsakat föroreningar inom blymanufakturens 
verksamhetsområde men ansvar för efterbehandlingsåtgärd hade ändå funnits på 
grund av den egna verksamhetens föroreningar. 

Sammantaget 
Sammantaget bedöms det inte finnas några andra skäl för jämkning än 
verksamhetstiden. 

Utanför verksamhetsområdet bedöms ansvaret vara så marginellt att det jämkas till 
noll. 

Inom verksamhetsområdet jämkas ansvaret med hänsyn tagen till verksamhetstiden. 
Detta innebär att Sala Bly ABs ansvar bedöms uppgå till 70% och Outokumpu Stainless 
ABs ansvar bedöms uppgå till 25 %. 

Ansvarets omfattning enligt 1 O kap 4 § miljöbalken för exploateringarna 
Ansvar för Ullgruvans byggnation och verksamhet vilar på Sala Silvergruva AB som 
uppförde HUgruva och använder sig av den i sin verksamhet. Ullgruvan anlades 2001-
2003 och har haft verksamhet där sedan dess. Den totala verksamhetstiden blir 12 år. 
Andel: 100%. Sala kommuns jävsnämnd bedriver ett tillsynsärende avseende 
omgående åtgärder för riskreduktion i området 
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Sammanfattande ansvar för de föroreningar som uppkommit på grund av gruvdriften, 
anrikningen, upplägg av avfall samt muddring i Pråmån och uppläggning av dessa 
massor saknas då det mesta av den verksamheten skett före 1950-talet. 

Angående Bolidens provborrningar och bortforsling av varp har bedömningen gjorts 
att den ökade spridningen av föroreningar på grund av uppgrävning uppvägs av den 
minskade spridningsmängden genom bortfraktning av massorna till annan ort. 

För föroreningar på blymanufakturens verksamhetsområde bedöms Sala Bly ABs 
ansvar uppgå till 70 o/o och Outokumpu Stainless ABs ansvar uppgå till 25 o/o 
(solidariskt). 

För pumpning och utsläpp till Pråmån bedöms respektive bolags ansvar för 
föroreningar i Pråmån som marginellt och bör jämkas till noll. Detta eftersom tiden 
som bolagen pumpat är mycket begränsad och den största andelen spridningen 
bedöms ha skett under gruvverksamheten. 

Exploateringar som skett på senare år såsom Lillgruvan innehar Sala Silvergruvan till 
100 o/o ansvaret. 

BILAGOR 

• PM angående ansvaret enligt miljöbalken för efterbehandling av gruv- och 
hyttområdet vid Sala Silvergruva samt Pråmån. Advokatfirman Åberg & Ca den 
17 november 2004. Länsstyrelsens dnr 577-9672-04 

• PM" Ansvarsutredning avseende förorenat område längs Pråmån i Sala 
kommun". Länsstyrelsen i Västmanlands län den29mars 2004. Länsstyrelsens 
dnr 577-10129-01. 

UNDERLAG 

• Utdrag ur Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem (FDS) den 11, 12, 16, 19 
april, 7 maj 2012 samt 27 februari 2013 

• Utdrag ur Bolagsverkets Näringslivsregister den 19 och 20 april2012. 

• Bergsstatens hemsida www.bergsstaten.se den 11 april 2012. 

• Utkast till åtgärdsutredning för Sala Silvergruva och Pråmån. Golder Associates 
AB, den11mars 2014. Länsstyrelsens dnr 577-4517-12. 

• Provtagning enligt kompletterande provtagningsprogram. Bjerking den 31 
oktober 2010. 

• "Fördjupade undersökningar vid Sala Silvergruva samt Pråmån". Envipro 
Miljöteknik, den 21 december 2007. Länsstyrelsens dnr 577-10449-05. 

• Sala gruvas ägare och brukarestruktur-kortfattad översikt. Leif Berggren, den 
8 november 2001. 

BYGG OCH MILJÖ SALA-HEBY 
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PM 
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2004-03-29 

Ansvarsutredning avseende förorenat område längs Pråmån i Sala 
kommun 

Inledning 
Detta PM syftar till att ge ett underlag för en ansvarsutredning avseende förore.11at längs 
Pråmån. Pråmån var från början en avlopps kanal från Salasilvergruva med utlopp i 
Ekebydammen. Under torsta halvan av 1800-talet vidgades Pråmån med syfte att 
transportera malm på pråmar. Gruvdrift i området fluns dokumenterad sedan 1500-talet 
och har pågått fram till nedläggningen av Bronäsgruvan 1962. Vid början av Pråmån 
uppströms finns en hyttanläggning som var i drift från omkring 1890 fram till 1963 då 
nästan all verksamhet lades ner torutom blygjuteriet som än idag är i drift. Den långvariga 
gruvdriften i området.har orsakat föroreningar i området. 

På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sala kommun har Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) 1998 genomfört en sedimentundersökning i Pråmån. Av 
analysresultaten framgår det att halten av kadmium (Cd) och bly (Pb) i sedimenten är 
mycket allvarlig. Vidare har SWECO VL.<\K AB på uppdrag av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sala kommun den 4 juli 2003 uttort en miljöteknisk 
undersökning av vatten och sediment i Pråmån, samt mark längs Pråmån och på 
hyttområdet vid Silvergruvan. Resultaten visar genomgående på mycket höga halter av ett 
flertal metaller, framtorallt bly (Pb ), zink (Zn), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). 

Områdesbeskrivning 

Pråmån har sitt til!rin.11ingsornråde i direkt anslutning till de gruvschakt och valphögar som 
lagrats på i flera hundra år (se bilaga 1). Det är därför högst sannolikt att 
föroreningssituationen i Pråmån är orsakad av verksamheten som bedrivits vid Sala 
siivergruva, hyttområdet och Bronäsgruvan . 

Det torsta säkra belägg for gruvdriften som finns är det privilegiebrev som Sten Sture d y 
skrev ut den 8 augusti 1512 (se bilaga 2). Där talas om gruvan i full drift. I södra delen av 
den äldsta gruvan, herr Stens botten, hade Lars Ingevallsson i Brästa påbörjat gruvbrytning 
på egen hand. Sala silvergruva inledde en epok som berörde större delen av den nuvarande 
kommunen. Under 1500-talet var gruvan en av landets viktigaste industrier. Brytningen 
och malmhanteringen behövde vatten fOr att få tillgång till energi (se bilaga 3). Därtor 
dämde man upp sjöar, grävde kanaler och byggde dammar. Det var ett omfattande arbete 
som pågick fram till sekelskiftet 1900. År 1905 hade dock vissa dammar lagts igen (se 
bilaga 4). Pråmån var från början en avloppskanal från gruvan, men mellan åren 1827-
1835 vidgades Pråmån för att man skulle knnna frakta malm på pråmar till det gamla 
hyttområdet (se bilaga 3 och 5). Ar 1908lades egentliga gruvdriften ned, även om 
provbrytningar och viss nybrytning förekom fram ti11!962, då bl a i Bronäsgruvan (se 
bilaga 4). Mellan åren 1500 till 1900 beräknas det ha utvunnits ca 400 ton silver från 
gruvan, varav ca 208 ton är från 1500 talet (se bilaga 6). En viss stegring av utvunnit silver 
fanns under 1800 talet som berodde på bättre teknik att utvinna silver. Efter gruvans 
nedläggning har man fortsatt att länspumpa gruvan med bl a avlopp till Pråmån. 
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Vid Sala Silververk AB:s köp av Sala Silvergruva 1888 ingick inte den då befmtliga 
hyttanläggningen Sala Hytta som låg strax öster om Sala sockenkyrka (se bilaga 7). Ett 
nytt hyttområde i a.'1slutning till Sala Silvergruva på nuvarande fastighet Silvergruvan l :43 
hade böljat byggas upp 1879 efter beslut av bergslaget (se bilaga 4). hman hyttområdet 
byggdes upp fanns det två bokverk på denna fastighet (se bilaga 4), för att krossa malmen i 
mindre delar innan det fraktades via Pråmån till det gamla hyttområdet På fastigheten 
Silvergruvan l :43 bedrevs bl a hytta, anrikningsverk och blymanufaktnr. Norr och öster 
om fastigheten Silvergruvan l :43 finns på fastigheterna Silvergruvan l :26 och 
Silvergruvan l :44 slagvarp som troligtvis härrör från verksamheten i hyttan (se bilaga 8). 
Hyttan var i drift fram tilll921 då SvenskaMetallverkenlade ner driften, i böljan av 40-
talet tog Avesta Jemverk upp driften igen men lade ner den 1949 (se bilaga 4). Verksamhet 
med anrikningsverk pågick fram tilll963. Blymanufaktur verksamhet bedrivs fortfarande 
på fastigheten. 

Från gruvverksam.'leten har det under århundraden av drift uppstått mycket avfailbl a i 
form av varphögar som finns kvar på området (se bilaga 9), Vid bearbetningen>avl11aim 
blev attersand av en uppskattad volym till 75 000 m' kvar på omtådet(se bilaga 10), 

Längs med Pråmån finns mudder massor som sannolikt bidrar m.ed föroreningar till 
Pråmån (se bilaga 11 ). När muddring av Pråmån senast skett har inte gått att få fram. 

Fastighetsinformation 

Pråmån ligger påfastigheterna Silvergruvan 1:8, 1:1, s:22, 1:43 och Kristina 4:12, 4:15, 
4:101 samt 4:4 (se bilaga l), Pråmån myrmar i Ekebydanun som ligger på fastigheterna 
Kristina 4:234 och 4:79. Marken ägs av Sala kommun (se bilaga 12) med undantag av 
fastighet Silvergruvan l :43 på gruvområdet som ägs av Blybäraren H/B (se bilaga 13) 

Gruvområdet ligger påfastigheterna Silvergruvan l :26, l :37, l :39, l :43, l :44, l :846 m fl 
(se bilaga 14). Hyttområdet ligger på fastigheten Silvergruvan 1:43. På fastigheterna 
Silvergruvan l :26 och 1:44 finns afterskansrar och slagg- ochfeller varphögar. 
Bronäsgruvan ligger på fastigheten Silvergruvan l :46. År 1986 beslutade kommunstyrelse 
i Sala om inköp av gruvmnrådet (se bilaga 15 och 16), vilket skedde den 9 augusti 1988 (se 
bilaga 17). Gruvområdet förvaltas av det kommunägda bolaget Sala Lokaler AB (Köp 
1988-08-09). Tidigare ägare för gruvområdet var Avesta Jemverks AB. 

Den 10 juni 1988 köpte Sala Bly AB ( org nr 556272-2925) hyttområdet (fastighet 
Silvergruvan 1:43) av Avesta Jernverk AB (se bilaga 13). Sala Bly AB var ägare till den 10 
september 1998 då Blybäraren H/B (org nr 969652-0650) blev ägare. 

Verksamheter genom åren 

Verksamhet på gruvområdet 
1512-08-08 
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Sten Sture d y skrev sina privilegier för Salllberget (se bilaga 15). Gruvdriften sköttes av 
enskilda bergsmän med kronan som intressent och äganderätten var oklar. Under Gustav 
V asas regeringstid behandlades gruvan som stads egendom. 

1620-talet 
Gruvan arrenderas ut vid flera tillfillien till olika privata näringsidkare (se bilaga 15). 

1652-12-15 
Skrivs arrendatorskontrakt mellan Bergslaget och kronan (se bilaga 15). 
1653-03-21 
Bergslaget övertar driften, kontraktet avsåg 20 år. Kontraktet förnyades inte (se bilaga 15). 

1673 
Gruvan förpantas till storfinansiären, kammarrådet Joel Gripenstierna, som är en av 
kronans borgenärer (se bilaga 15). 

1682-01-01 
Bergslaget övertar driften (se bilaga 15). 

1741 
Förnyas kontraktet med bergslaget (se bilaga 15). 

1879 
Uppfördes anrikningsverk på nuvarande fastigheten Silvergruvan l :43, detta innehöll både 
boknings och vaskningsfunktioner (se bilaga 4). 

1887-07-13 
Ett dokument utfärdas som upplöste rättsförhållandet mellan kronan och bergslaget (se 
bilaga 15). Det innebar i korthet att Sala gruva med utmål, vattensystem och därtill hörande 
transmissioner och konster överläts till Bergslaget med full äganderätt och 
bergverkstiondet upphörde. 

1888 
Gruvan säljs till ett konsortium som den 26 november samma år bildade bolaget Sala 
silververks AB (se bilaga 15). Bolagets syfte var att bearbeta gruvan och andra uppköpta 
malmfyndigheter samt att förbättra silverframställningsteknik Onikring 1890 stod det nya 
hyttområdet färdigt och togs i drift. Bolaget trädde i likvidation 1894 (se bilaga 15 och 7). 

1895 
AB Salberget bildas (se bilaga 15). Man köpte malmer från sex olika gruvor och 
blymanufakturen böljade spela en betydande roll. Sala gruva var en av landets största 
hageltill verkare. 

1905 
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AB Sala Zink bildas (se bilaga 15). Som namnet antyder riktade man in sig 
av zink och zinkoxid för framställning av zinkvitt. Den tidigare binäringen blev såhlde1F 
huvudnäring. I december 1908 gick bolaget i konkurs. Driften i vid Sala Silvergruva lade~ 
ner 1908 och all malmbrytning upphörde (se bilaga 4). Blymanufakturen fortgick och 
blymalm inköptes från armat håll. 

1909 
Sala Grovaktiebolag bildas (se bilaga 7 och 15). Detta bolag forde en haltande tillvaro fram 
ti111914 då foretaget gick i konkurs (se bilaga 7). Under denna tid arrenderade Svenska 
Metallverken hyttanläggningen (uppgift från kartong 12 i Stadshus arkivet). 
Blymanufakturen upprätthölls under perioden (se bilaga 15). 

1914 
Gruvan köptes av Svenska Metallverken (numera Outokummpu Copper), vars inriktning 
också vars zinkproduktion, tmm även blymanufaktur (se bilagan 15). 1921lades 
hyttanläggningen ner (uppgift från kartong 12 i Stadshus arkivet). Vid driften av blyhyttan 
uppstod det slagg som bl a dumpades öster om blyhyttan (se bilaga Sala Bly). 
Blymanufakturen fortsatte och forutom rör och tråd tillverkades anmtunitionstråd for 
framställning av gevärskulor (uppgift från kartong 12 i Stadshus arkivet). Bolaget gjorde 
experiment med flotationsverk (uppgift från kartong 12 i stadshus arkivet). 

1938-09-01 
Gruvan köptes av Avesta Jemverk AB, som omedelbart satte igång med en omfattande 
prospekteringsverksamhet (se bilaga 4 och 15). Detta ledde bland an.'!at till upptagandet av 
Bronäs gruvan, där schaktsänkning påhöljades 194 7. Årsproduktionen från Bronäsgruvan 
var 20 000 tonlår (se bilagan 4). Under åren 1943-1949 erhölls 13 658 300 kg verkbly ur 
hyttan och ur detta erhölls 12 700 kg silver (se bilaga 7). I böJjan av 40-talet togs hyttan 
åter i drift men man ansåg att produktionen var for dålig i hyttanläggningen och driften 
lades ned 1949 (se bilaga 4). Ar 1952 togs ett nytt anrikningsverk i bruk (se bilaga 15). 
Detta var utrustat med krossar och slambassänger som fodrade mycket processvatten. 
Vattnet togs från gruvans tilloppskanal och släpptes efter användningen ut i Sala kanal 
(Pråmån). Bolaget ansökte hos bergmästaren 1960 for en utvidgning av gruvans utmål men 
fick ett avslag på sin ansökan (se bilaga 4). Brytningen i Bronäsgruvan lades ned hösten 
1962, medan anrikningsverket var igång under 1963 (se bilaga 15). Vid verksamhetens slut 
i anrikningsverket 1963 revs all inredning ut och såldes (se bilaga 7). Fyndigt berg 
fraktades till Bolidens anläggning i Garpenberg och det ofyndiga berget såldes som 
makadam. Kapaciteten för anrikningsverket var ca l 250 ton gods/vecka. Efter att 
gruvdriften i Bronäsgruvan nedlades upphörde de flesta funktionerna på hyttområdet 
Blymanufakturen fortgick och bytte lokall947 till det gamla anrikningsverket (se bilaga 
7). Avesta Jemverk AB utvecklade verksamheten med en ny blypress och nytt 
legeringsverk (se bilaga 15). 

1981-07-01 
Boliden Mineral AB arrenderade av Avesta Jernverk AB rätten att utföra undersökningar 
av Sala gruva och dess omgivningar (se bilaga 16). 
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Brytningsrätten överläts till Boliden Mineral AB (se bilaga 16) som utf6rde provborrningar 
men ingen brytning. Bolaget utvann dock silver ur varphögarna från gruvan under 1980-
talet genom att frakta varpen till sin anrikningsanläggning i Garpenberg (se bilaga 18). 
Boliden Mineral AB ägde tom 1999 grovrättigheterna i salaområdet i form av utmål och 
inmutningar med därtill hörande rättigheter och nyttigheter (se bilaga 16). 

1988 
Sala kommun köper fastigheterna runt Silvergrovan gruvan, i tlirsäljningen ingick inte 
hyttområdet (se bilaga 16 och 17). 

I dag bedrivs olika turistverksamheter på gm v området. 

Verksamheter på hyttområdet (fastighet Silvergruvan l :43) 

Hyttverksamhet började bedrivas på denna fastighet i slutet av 1800 i samband med Sala 
silververks AB:s köp av gruvan (se bilaga 4 ,7 och 15). Innan hyttområdet byggdes upp 
fanns det två stora bokverk, där malm krossades i mindre bitar (se bilaga 4). På denna 
fastighet skall slagvarp finnas nedschaktad till marknivå (se bilaga 11). 
Verksamhetsutövare på fastigheten har sedan 1888 fram til11988 varit den sannna somtlir 
gmvverksamlteten (se avsnittet ova.."l.). 1988 köpte nuvarande Sala Bly AB (org nr 556069-
6113) hyttai'Jäggningen av Avesta Aktiebolag. 

Sala Bly AB bedriver idag blygjuteri i anrikningsbyggnaden. Denna verksamhet har i 
otlirändrad omfattning bedrivits i sannna lokaler sedan 1947 (se bilaga 19). Sala Bly AB:s 
produktion vid pressverket består av att mjukbly och antimonlegerat bly blandas i en 
smältugn och allt från trådämnen till grövre balkar kan tillverkas (se ansökan). Råvaran till 
produktema består till l 00 % av återvurtnit bly. Enligt miljörapporter från 1993 till 1996 
har produktionen varit mellan 900-1200 tonlår (se bilaga 20). Restprodukter från 
produktionen som kan räknas som farligtavfall består bl a av oxiderat bly. Det oxiderade 
blyet samlas upp och sänds tilllever<U>tören flir återvinning. I en Inspektionsrapport 
daterad till den 4 juni 1986 står f6ljande (se bilaga 19); "Avfallsprodukter omhändertas 
genomr!lffinering i annan anläggning'', Hur-man tidigare tagit hand om det oxiderade blyet 
har inte kunnat f'as någon information om. Enligt miljörapporter mellan 1993 tilll996 
uppgick restprodukten till ca l 0-12 tonlår (se bilaga 20). Vatten till kylning tas utifrån och 
kommer ej i kontakt med bly under kylningen, det utgående vattnet går till det kommunala 
reningsverket (se bilaga 21 ). På ingående och utgående vatten har utf6rts mätningar där det 
framkommer att ingående och utgående vatten har en hög blyhalt men det sker ingen 
f6rhöjning av bly till det utgående vattnet. Av Inspektionsrapporten som nämns tidigare i 
detta stycke framkommer att det inte sker något utsläpptill vatten (se bilaga 19). En 
sannnanfattning av blyutsläpp (se tabell) tillluft visar att under 1998 och 1999 var det 
f6rhöjda värden som berodde på en spricka i en av de blygrytor där bolaget smälter bly (se 
bilaga 21). Smält bly läckte till oljebrärmaren och tlirgasades. Sala Bly AB bedriver även 
verksamhet i flyt och sjunkhuset som är en kallagerbyggnad och kontoret är i Grindstugan. 

G:\EBH_ U _läniAnsvarsutredningar\Jonas Pråmån\PM Pråmån.dac 



G:\EBH_U_Iä 

Lri'NSSTYRELSEN 
Västmanlands län 

PM 
Datum 

2004-03-29 

Datum Blykg/h Bly kg/år 
941214 0,0022 3,872 
961205 0,0026 4,576 
981104 0,0200 35,2 
990308 O,Q18 31,68 
990519 0,0022 3,872 
010222 0,0030 5,28 
030212 0,0006 1,056 

Andra verksamheter på hyttområdet är Ove Johansson i sågbyggnaden, Zotab i 
silobyggnaden och del av sågbyggnaden, Antik & Kuriosa bedriver fcirsäljning på 
övervåningen i lager- och försäljningsbyggnaden, Rockland bedriver en rockklubb på 
bottenvåningen i lager- och f6rsäljningsbyggnaden, Odendisa mc-klubb på bottenvåningen 
i lager- och f6rsäljningsbyggnaden, Sören Eriksson i verkstadsbyggnaden, Stefan 
Göransson i verkstadsbyggnaden, Socialf6rvaltningen i smältverket och 3 GIS har telemast 
i verkstadsbyggnaden. 

AvestaJernverkAB (org nr 556001-8748) 

Händelser ur Historiskt registreringsbevis från Patent och Registreringsverkets register (se 
bilaga 22): 

1898-01-17 1 Avesta Jemverks Aktiebolag registreras hos Pant och 
Registreringsverket. Enligt fOrsta sidan antog Avesta Jemverks 
Aktiebolag bolagsordning den 30 oktober 1883. I bolagsordningen 
står det följande: Bolaget har som ändamål att efter inköp av Avesta 
jemverk inom Kopparbergs län med gruvor och övriga 
tillhörigheter, idka gruvbrytning, järnf6rädling ävensom driva andra 
industriella f6retag, här till egen domäns beskaffenhet kan f6ranleda. 

1943-08-04 Den 3 maj 1943 beslöts den ändring av ordningen, att bolagets 
ändamål skulle vara att efter inköp av Avesta Jemverk inom 
Kopparbergs län med gruvor och övriga tillharigheter idka 
gruvbr)'!Ding,jiimtillv:erlmiAg oQbj@lf6rädlil)g äve11som driva 
andra industriella företag, därtill egendomens beskaffenhet kan 
föranleda, och dälj ärnte driva lantbruks- och handels- samt land- och 
sjötransportsrörelse förutom i övrigt sådan rörelse, som därmed kan 
äga samband. 

1977-12-15 Den 29 juni 1977 antogs ny bolagsordning, innefattande bland andra 
f6ljande ändringar: Bolaget skall driva industriell rörelse 
f6reträdesvis järn- och ståltillverkning och gruvbrytning samt 
däljämte skogs- och lantbruksrörelse ävensom land- och 
sjötransportrörlse och rörelse som äger samband därmed. 

1984-04-13 Ny firma registreras: Avesta Aktiebolag 
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Ny bolagsordning antogs den 20 februari 1984. Bolaget skall driva 
industriell rörelse roreträdesvis ståltillverkning, skogs- och 
lantbruksrörelse ävensom rörelse som äger samband därmed. 

1992-06-03 Ny bolagsordning antogs den 19 maj 1992. Bolaget skall direkt eller 
genom inneh11v av aktier och /eller andelar i andra företag bedriva 
industriell rörelse, företrädesvis ståltillverkning, skogs- eller 
lantbruksrörelse och dänned forenlig verksamhet ävensom att äga 
och ilirvalta fast och lös egendom. 

1992-11-02 Ny firma registreras: Avesta Sheffield Aktiebolag 
Ny bolagsordning antogs den 2 november 1992. Bolaget skal! direkt 
eller genom innehav av aktier och /eller andelar i andrailiretag-
tillverka, utveckla, sälja och distribuera rostfria stålprodukter, 
pansarstål och nickelbaserade legeringar samt bedriva dänned 
ffirenlig verksamhet. Bolaget f'ar också- direkt eller genom innehav 
av aktier och /eller andelar i andra fiiretag- handla i finansiella 
instrument ilir egen räkning, dock ej sådan verksamhet som avses i 
bankrörelselagen (1987:617) eller lagen (1963:76) om 
kreditaktiebolag, samt äga och förvalta fast och lös egendom, dock 
att bolaget inte ditrigenom, vare sig direkt eller genom innehav av 
aktier och /eller andelar i andra iliretag, äger bedriva industriell 
verksamhet än den som anges i forsta meningen. 

2001-01-17 Fusion: 
2000-12-01 upprättades en fusionsplan enligt 14 kap 22§ 
aktiebolagslagen, innebärande att: 
556254-8478 Avesta Sheffield Precision Strip Aktiebolag skall 
uppgå i: 
556001-8748 Avesta Sheffield Aktiebolag. 

2001-05-17 Ny firma registreras: AvestaPolarit AB 
2001-06-15 Fusion: 

Patent- och registreringsverket har genom beslut den 15 juni 2001 
gett tillständ till fusionsplanens verkställande. 
Följande aktiebolag är upplöst: 
556254-8478 Avesta Sheffield Precision Strip Aktiebolag och har 
uppgått i: 
556001-8748 AvestaPolarit AB 

Sala Bly Aktiebolag (org nr 556069-6113) 

Händelser ur Historiskt registreringsbevis från Patent och Registreringsverkets register (se 
bilaga 23): 

1959-09-23 Den 24 februari 1959 beslöts bildandet av Bengt Hallberg 
Guldsmeds Aktiebolag. Bolaget skall driva tillverkning och 
försäljning inom guldsmedsbranschen även som idka forenlig 
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Ny verksam.!J.etlsyfte: 
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Bolaget skall förvalta lös och fast egendom och handla med metaller 
samt idka 

Myndighetsbeslut 
Då grovverksamhet bedrevs i området fanns ingen miljö lagstiftning. För länspumpning av 
avloppsvatten från gruvan till Pråmån saknas tillstånd. 

Sala Bly AB:s verksamhet är under prövning enligt Miljöbalken hos Länsstyrelsen och 
verksamheten har tidigare inte haft något tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I 
ansökningshandlingarna uppger Sala Bly AB att man har bed.tivit verksamhet genom hävd 
(se bilaga 21). Av en Inspektionsrapport av Miljö- och Hälsosk:yddsnfunnden, Sala 
kommun daterad den 4 juni 1986 framkommer fciljande (se bilaga 19); "Eftersom 
verksamheten påböJjats före tillståndspliktens införande (1969) och därefter bedrivits 
oförändrad, föreligger ej tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen. Generellt fcireligger annars 
tillståndsplikt for metallgjuterier oavsett storlek. Detta innebär att ändringar i produktionen 
kan medfcira att tillståndsplikt inträder". 

Till Länsstyrelsen inkom den 11 februati 1997 fur kännedom en slutredovisning som 
tillsänts Naturvårdsverket om aftersandövertäckning i Sala ( d.'ll' 240-1 064-97) från Miljö
och Samhällsbyggnadsfcirvaltningen, Sala kommun (se bilaga 24). Övertäckningen av 
allersandhögarna hade genomfcirts efter att en rapport från november 1992 gjorts av Ulf 
Qvarfort och Fredrik Delblanc från Kvartärgeologiska avd Uppsala Universitet samt Sven 
Jansson Miljölotsen AB (se bilaga 10) påvisat att blottlagd attersand spreds med vind över 
stora områden i Sala. 

Av bergsmästarämbetet tilldelades Avesta Jemverk Aktiebolag den 28 december 1945 
utmål ror Bronäsgruvan (se bilaga). 

Naturvärden 
I området finns följande naturvårdsintressen (kartor se bilaga 26): 

Riksintresse fcir naturvård (kalkområde vid Sala och Långforsen). 

Odlingslandskap natur- o kulturmiljövärden (Sala Gruvby). 

Naturvårdsplanen (Kalkområdet vid Sala). 

Riksintresse värdefulla ämnen och material (Tistbrottet). 

Natura 2000 Habitatområden (Salakalken). 
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Ängs- o hagmarksinventering (Sala gruvby). 

Kultur 
Området berörs av beslut från den 4 juli 1989 (dnr 229-1636-89) av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län gällande beslut om gränserna for fomlänmingsområden vid Sala 
silvergruva (se bilaga 27). 

I området finns ett flertal fornminnen (se bilaga 28). 

Kulturminnesvårdsprogram (KMW8136)(se bilaga 26). 

Riksintresse for kultunniljövård (Sala Silvergruva och Sala bergstaå)(se bilaga 26). 

Genomrörda markundersökningar/riskklassning 

Inventering och riskklassning av förorenade områden utfors enligt Naturvårdsverkets 
MlFO-modell (MIFO = Metodik for Inventering av Förorenade Områden). MlFO
modellen delar in arbetet med inventering och riskklassning av rororenade områden i olika 
faser. I båda faserna görs en samlad individuell riskbedömning ror vruje objekt över hur 
pass allvarligt ett område är utifrån romreningarnas farlighet, rororeningsnivå, spridnings
fOrntsättningar och områdets känslighet och skyddsvärde. I den rorsta fasen görs risk
klassning efter arkivstudier, platsbesök, intervjuer mm. I den andra fasen tas även mark
prover och spridningsforutsättningarna utreds noggrannare. 

Prårnån 
I en Licentiatavhandling från den 28 aprill988 av Inger Påhlsson vid Kvartärgeologiska 
Avdelningen, Uppsala Universitet konstateras att det rorekoromer extremt höga halter av 
zink, bly, kadmium, kvicksilver och silver i större delen av lagerfoljden från 
Ekebydannnen (se bilaga 29). Vidare konstateras att det finns skillnader angående 
utsläppsmängder från gruvområdet mellan 1600-talet och framåt. Man kan se en höjning 
av metallhaltema under 1600-talet då man byggt avloppskanal (senare Prårnån) från 
gruvan till Ekebydannn. Under 1700-talet var metallhaltema lägre då produktionen i 

. gruvan-minskade. När-produktionen ökade-igen under.l80Q,talet.blev metallhalterna högre 
och under 1900-talet minskar metallhalterna igen. 

På uppdrag av Samhällsbyggnadsforvallningen i Sala har Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) 1998 genomfort en sedimentundersökning i Prårnån (se bilaga 30). 
Totalt togs 23 prover efter åsträckan, vilket är ett prov var hundrade meter. Av dessa prov 
valdes 5 representativa prov ut ror metallanalys. Av analysresultaten framgår att halten i 
sedimenten av kadmium (Cd) och bly (Pb) är mycket allvarlig, halten av kvicksilver (Hg) 
är måttligt allvarlig och halten av krom (Cr) är mindre allvarlig. 

Utifrån SGU:s sedimentundersökning i Prårnån har Länsstyrelsen gjort en risklassning 
enligt Naturvårdsverkets MlFO-modell där Prårnån hamnar i risklass l (se bilaga 31 ). 
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Motivering är följande: Spridningsvägarna för det förorenade sedimentet i Pråmån är 
potentiellt stora. Speciellt vid extrema vattenflödessituationen då Pråmån kan behövas som 
ett komplement till övriga vattendrag. Pråmån har en darnm vid Jakob Mats kvarn med för 
närvarande låg vattenföring. En betydande ackmnulering av föroreningar har därför skett 
uppströms dannnen. Det är viktigt att forhindra fortsatt spridning av metaller från 
gruvområdet. Föroreningarna som framfor allt kadmium och bly har mycket stor farlighet 
och föroreningsnivån är mycket stor av dessa ämnen. Det är dock viktigt att förhindra 
fortsatt spridning av metaller från gruvområdet. 

SWECO VL<\K har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sala kommun den 4 
juli 2003 utfört miljötekniska undersökningar av vatten och sediment i Pråmån, samt mark 
längs Pråmån och på hyttow.rådet vid Silvergruvan (se bilaga 11). På sex olika platser i 
Prå:nå.'1 placerades passiva Ecoscopeprovtagare för att uppskatta flödet av föroreningar i 
vattnet. sedimentprovtagning gjordes i 19 punkter långsåns hela lopp. I markornrådet 
längs Pråmån genomfördes jordprovtagning i 18 olika pur.kter. Av mätningarna har 
framgått att det är genomgående mycket höga halter av ett flertal metaller, framförallt bly 
(Pb), zink (Zn), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). 

Av SWECO VIAKS rapport framkom att metallhalterna är höga både i djupt och ytligt 
sediment i Pråmån. Detta tyder på att spridningen pågått under en mycket lång tid. 
Resultatet av Ecoscopeprovtagningen visar att spridningen av framförallt bly, kadmium 
och zink pågår. I provpunkt uppströms gruvområdet är vattnet relativ opåverkat. Det stora 
tillskottet av metaller till vattnet erhålls under dess strönming under j ord vid gruvområdet. 
I marken längs Pråmån finns höga metallhalter som tyder på att det genomförts muddrings 
arbeten i Pråmån och att muddermassorna lagts upp vid sidan av ån. Haltskillnaden i 
djupled är små i muddermassorna vilket betyder att även ytlig jord har höga halter. 
Spridning av metaller till Pråmån bedöms sannolikt ske från muddermassorna. 

Gruvområdet och hyttområdet 
En rapport från november 1992 har gjorts av Ulf Qvarfort och Fredrik Delblanc från 
Kvartärgeologiska avd Uppsala Universitet samt Sven Jansson Miljölotsen AB (se bilaga 
10). Av rapporten framkommer att marken i salatrakten har höga halter av framförallt bly 
och kadmium, orsaken till detta är gruvd:iften. I salatrakten finns restprodukter av 
yarierande ålder med olika halter av tungmetaller, bl a i form av slagg, varp och speciellt 
för Sala-aftersand.-Aftersandeii.ligger]iuViidsiiK!igeninom.-salagrnvomrane·och-viddet 
gamla hyttområdet norr om Sala centrum. Det framkommer även att i gruvområdet finns en 
volym av ca 75 000 m' aftersand. Av provresultat i lakningsforsök skulle tungmetallerna 
sitta ganska stabilt i marken. Denna rapport resulterade bl a i att en sanering skedde i form 
av att aftersand täcktes över med sand för att förhindra en eolisk spridning och att 
afterskansen på fastigheten Silvergruvan l :26 inhägnades. 

I SWECO VIAKS rapport som nämnts ovan genomfördes det även en markundersökning 
på hyttområdet (fastigheten Silvergruvan 1:43), det togs markprover i 12 punkter. Av 
mätningarna har framgått att det är genomgående mycket höga halter av ett flertal metaller, 
framförallt bly (Pb ), zink (Zn), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). I hyttområdet finns 
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fyllnadsmassor med en mäktighet av minst 1,5 m. Fyllnadsmassorna innehåller mycket 
höga halter av bly, kadmium, koppar och kvicksilver. Haltskillnaden i djupled är små i 
fyllnadsmassorna vilket betyder att även ytligjord har höga halter. Spridning av 
fOroreningar till Pråmån bedöms sannolikt ske från fyllnadsmassorna. Spridningar av 
fOroreningar bedöms sannolikt även ske från afterskansrarna, så även från slagg- och/eller 
varphögar. 

Länsstyrelsen har genomfOrt en inventering och riskklassning på gruvområdet. Bedömning 
av gruvområdet är att riskklassningen enligt MlFO-modellen fas l är riskklass l (se bilaga 
32). Länsstyrelsen motivering är foljande: "Extremt höga halter av bly, kadmium, 
kvicksilver, zink, arsenik, koppar och kobolt. Spridningsforutsättningarna antas vara 
mycket stora på grund av att området till stor del består av fyllnadsmassor och att det finns 
ett stort antal vattenvägar (diken, bäckar, undetj ordiska avvattningskanaler) inom området. 
Området bevistad av ett stort antal turister per år (ca 60 000 till området varav 29 000 
betalande till guidade turer i gruvan). Området utgör ett strövområde fOr närboende. Barn 
bevistar området. Yrkesverksarmna inom området (Sala Bly AB och kuriosabutik). Andra 
som verkar inom området (motorcykelklubb, kommunal bilmekanikemtbildning, 
rockklubb, hobbybilmekare, elfumalager och vedfuma). Möjliga exponeringsvägar är via 
vatten, hudkontakt, dammning och jordintag. Andra prioriteringsgrunder är att vid lekplats 
(provpunkter 7, 8 och 20) uppmätes mycket höga värden av bly (10 400 mg/kg TS), zink 
(8 750 mg/kg TS), arsenik (203,0 mg/kg TS), kvicksilver ( 40,3 mg/kg TS) och 
kadmium(64,0 mg/kg TS)". 

Vid Länsstyrelsens inventering av hyttområdet på fastighet Silvergruvan l :43 riskklassades 
området till l (se bilaga 21). Länsstyrelsens motivering är foljande: "De geologiska 
forhålland ena ( fyllnadsmassor på lera) gör att spridningsfOrutsättningarna i mark antas vara 
mycket stora. Föroreningarnas farlighet (Pb, Hg, Cu, Cd och Zn). Föroreningsnivån antas 
vara extremt hög p g a att tidigare verksamheter på området. Gjuteriverksamheten borde ha 
bidragit till en del av de fororeningar som konstaterats på området". Övrigt till 
motiveringen: ''Verksamheten ligger inom "Riksintresse Geografiska bestännnelser": Sala 
Silvergruva och Sala Bergstad och delvis inom "Riksintresse NV och Natura 2000": 
Kalkområdet vid Sala och Långforsen, Naturbetesmark (flora), Topogent kärr (fora), 
Ädellövskog (flora) och Tallskog (kalktallskog)". 

Gruvnmrådet och hyttområdet 
Konstaterade föroreningar 
Riskklassningar och undersökningar av områdena har gjorts. Vid riskklassningen av 
gruvområdet konstaterade Länsstyrelsen att i området finns extremt höga halter av bly, 
kadmium, kvicksilver, zink, arsenik, koppar och kobolt (se bilaga 32), vidare konstaterade 
SWECO VIAK i sin undersökning att fyllnadsmassorna i hyttområdet innehåller mycket 
högahalter av bly, kadmium, koppar och kvicksilver (se bilaga 21). I en rapport från 1992 
av UlfQvarfort och Fredrik Delblanc från Kvartärgeologiska Avdelningen Uppsala 
Universitet samt Sven Jansson Miljölotsen AB konstateras att i området finns höga halter 
av framforallt bly och kadmium (se bilaga lO). Områdena har bedömts i en hög riskklass 
( riskklass l) och åtgärder måste vidtas for att minska risken for ytterligare skador på miljön 
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eller människor. Länsstyrelsen konstaterar att det av utiOrda inventeringar och 
undersökningar framkommit att gruvområdet och hyttområdet är f6rorenat och att det fums 
en risk fOr att det f6rorenade områdena kan medfOra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. lO kap MB är således tillämpligt i detta fall. Åtgärder som kan bli 
aktuella är i dagsläget svårt att bedöma. Det krävs ytterligare undersökningar fOr att helt 
fastställa omfattningen av f6roreningarna och att slutligen välj a efterbehandlingsmetod och 
kunna beräkna kostnader fOr åtgärder. 

Vilka kraven kan riktas mot 
Verksamhet på gruvområdet som orsakat förreningen har bedrivits kanske ända sedan 
1200-talet men de torsta säkra beläggen är från den 8 augusti 1512 då Sten Sture den yngre 
skrev ett privilegiebrev. Den egentliga gruvdriften pågick ä11da frat-n tilll908 i storgruvan. 
Efter 1908 har provbrytning pågått och mella.'11947-1962 pågick det brytning i 
Bronäsgruvan. Under hela gruvdriften har det på stora delar av gruvområdet lagts 
gruvavfall i fonn av varphögar som innehåller metaUer (se bilaga 9). Från dessa varphögar 
pågår troligtvis urlakning av metaller som sannolikt sprider sig till omgivande mark, 
grundvatten och vattendrag, bl a till Pråmån. Vid driften av gruvan har gruvschakten 
lånspumpats vilket troligtvis har medfOrt att fOrorenat vatten har pumpats ut till 
kringliggande vattendrag, då bl a till Pråmån. Än idag länspumpas vatten från gruvhålen 
vilket bl a tillf6r metaller till Pråmån. 

Hyttområdet byggdes upp på fastigheten Silvergruvan l :43 i slutet av 1800-talet, tiden 
hu'1al1 hyttområdet fanns två stora bokverk som krossade malmen innan den fraktades på 
pråmar på Pråmån till den gamla hyttanläggningen. Verksamhet som är relaterad tili 
hyttområdet har bedrivits där sedan 1888 och fram till nutid. Det har bedrivits olika typer 
av anrikningsverk på fastigheten frmn ti111963 som gett avfall som aftersand. Blyhytta har 
bedrivits fram tilll949 med ett uppehåll mellan åren 1921 till i början av 1940-talet, från 
blyhyttan har det blivit slaggavfall som bl a dumpats på tastigbeten Silvergruvan l :44. På 
fastigheten Silvergruvan l :43 finns utschaktad slagvarp av en mäktighet av minst 1,5 m 
som innehåller ftiroreningar. Från denna fyllnadsmassa sprider sig f6roreningar sannolikt 
till bl a Pråmån. 

Gruvan var statlig egendom från 1512 frat-n till 1888 och kronan och olika arrendatorer var 
verksamhetsutö vare. Mellan 1888-1894 var Sala silververks AB ägare ()()h 
verksänilietsutövare, bolaget byggde dessutom upp det nya hyttområdet År 1894 trädde 
bolaget i likvidation. Från 1894-1904 var AB Salberget ägare och verksamhetsutövare f6r 
gruvområdet och hyttområdet Mellan åren 1904-1906 var AB Sala Zink 
verksamhetsutövare och ägare över gruvan och hyttan innan bolaget gick i konknrs. Sala 
Grovaktiebolag var verksanmetsutövare på gruvområdet och ägare över gruvan och 
hyttområdet mellan åren 1909 fram ti111914 då Svenska Metallverken köpte gruvan och 
hyttområdet Under tiden Sala Grovaktiebolag var ägare arrenderade Svenska Metallverken 
hyttområdet År 1938 blev Avesta Jemverk AB ägare till både gruvan och hyttområdet 
Verksamhetsutövare på gruvområdet var Avesta Jemverk AB fram til11986 då Boliden 
Mineral AB övertog bryträtten, rätten att utilira undersökningar övertog Boliden Mineral 
AB redan år 1981. Grovrättigheten hade Boliden Mineral AB fram till1999. 
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Fastighetsägare över gruvområdet var Avesta Jemverk AB fram tilll988. Den 9 augnsti 
1988 blev Sala Konunun ägare och fastighetsägare av gruvområdet. Idag ägs området av 
det konununal ägda bolaget Sala Lokaler AB. År 1988 blev nuvarande Sala Bly AB 
verksamhetsutövare på hyttområdet och är så även idag. Fastighetsägare över fastigheten 
Silverberget 1:43 blev Sala Bly AB forst år 1991 och var så fram till den 16 september 
1998 då Blybäraren H/B blev fastighetsägare. 

Som nämnts i texten ovan har det under en lång tid srumolikt pågått ett läckage av metaller 
till Pråmån med ursprung från olika källor. Med anslutning till Pråmån finns på 
fastigheterna Silvergruvan l ;26 och l :44 afterskansrar och slagg- och/eller varphögar som 
sannolikt sprider forareningar till Pråmån. Detta avfall härrör från verksamhet från 
hyttområdet och troligtvis från gruvverksamheten. 

Ansvarig 
Ansvarig verksamhetsutövare for gruvdriften är släckt eftersom brytningen är av gammalt 
datum. Boliden Mineral AB har visserligen utfort undersökningar i området men har inte 
påböljat någon brytning och kan därror inte ställas som ansvarig. 

Verksamheten på hyttområdet efter 1963 har inte bidragit med någon större fOrorening och 
det är endast blygjutning som finns kvar av den tidigare verksamheten på fastigheten 
Silvergruvan l :43. Blyet till denna verksamhet är ditfraktad från annat häll och det sker 
endast tillverkning av bly produkter. Att något avfall som oxiderat bly dumpats i området 
efter 1969 från denna verksamhet går ej att påvisa. Nedfallet luftutsläpp från denna 
verksamhet är forsumbar i jämforelse med den som pågått på hyttområdet och att 
AvestaPolarit AB eller de nuvarande verksamhetsutövalna Sala Bly AB är oskäligt. 
Anrikningsverken är nedlagd och av gammalt datum och ansvaret for verksamhetsutövaren 
är släckt. Verksamheten i blyhyttan är av gammalt datum och ansvaret for 
verksamhetsutövaren är släckt. 

Från gruvan sker utsläpp av vatten som troligtvis innehåller metallhalter och borde ha 
bidragit med att fororena Pråmån. Verksamhetsutövare for vatten utsläppet finns 
AvestaPolarit AB mellan åren 1938 fram tilll988 och efter detta är Sala konunun ansvarig 
verksamhetsutövare for vatten verksamheten. 

Eftersom ansvaret for verksamhetsutövare är släckt for gruvområdet och köpen av 
fastigheterna har skett innan l januari 1999 kan markägruna bli ansvariga för forvaringsfall 
då avfallshögruna sannolikt läcker. Markägruna kan bli ansvariga att vidta åtgärder fOr att 
rorhindra vidare läckage om så sker. Markägare är Sala Lokaler AB for gruvområdet och 
Blybäraren H/B for fastigheten Silvergruvan l :43. En skälighetsbedömning bör göras. 

P rårnån 
Konstaterad forareningar 
Riskklassrungar och undersökningar av områdena har gjorts. Lånsstyrelsen har gjort en 
riskklassning av Pråmån (se bilaga 31) som baseras på SGU:s genomforda 
sedimentundersökning 1998, där det konstateras att halten i sedimenten av kadmium (Cd) 
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och bly (Pb) är mycket allvarlig, halten av kvicksilver (Hg) är måttligt allvarlig och halten 
av krom (Cr) är mindre allvarlig (se bilaga 30). SWECO VIAK konstaterade i sin 
undersökning att haltema i sediment, vatten och från muddermassor längs med Pråmful att 
det genomgående mycket höga halter av ett flertal metaller, framförallt bly (Ph), zink (Zn), 
kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg) (se bilaga 11). Området har bedömts i en hög riskklass 
( riskklass l) och åtgärder måste vidtas flir att minska risken för ytterligare skador på miljön 
eller människor. Länsstyrelsen konstaterar att det av utflird inventering och undersökningar 
framkommit att Pråmän är fOrorenat och att det finns en risk flir att det förorenade 
områdena kan medföra skada eller olägenhet flir människors hälsa eller miljön. l O kap MB 
är således tillämpligt i de..'ta fall Åtgärder som kan bli aktuella är i dagsläget svårt att 
bedöma. Ytterligare undersökningar krävs ror att helt fastställa omfattningen av 
fliroreninga111a, slutligen viilja efterbehandlingsmetod och kumla beräkna kostnaderna. 

I marken längs Pråmån finns höga metallhalter som tyder på att det genomflirts muddrings 
arbeten i Pråmån och att muddermassorna lagts upp vid sidan av ån. Från dessa 
muddringsmassor sker läckage av metaller till Pråmån. Fastighetsägare för fastigheterna 
där Pråmän rinner och marken alldeles intill Pråmän där muddemtassoma är deponerade är 
Sala kommun med undantag av fastigheten Silvergruvan l :43 sam ägs av Blybäraren H/B. 

Ansvarig 
För mudderm3$SOrna finns ingen verksanthetsutövare och köpen av fastigheterna är av 
datum innan den l januari 1999 vilket gör att detta kan bli en fråga om ett förvaringsfall. 
Som ägare till samtliga fastigheter är Sala kommun viiken kan bli ansvariga att vidta 
åtgärder flir att förhindra vidare läckage. En skälighetsbedömning bör göras. 

Bilagor 

f5tltl(~'r/ed "' Mos--o/-(f1 ck r Cfb{)- tJ(/, 

(Je J4rJ!tdc/ an{;v/cc;r/vl11) 
J 
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PM angående ansvaret enligt miljöbalken för efterbehandling av grov-och byttområdet 
vid Sala Silvergruva samt Pråmån 

I. INLEDNING 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län har advokatfirman genomfört en utredning 
av ansvaret enligt miljöbalken för efterbehandling av gruv- och hyttområdet vid Sala 
Silvergruva samt Pråmån. 

De uppgifter som ligger till gnmd för denna promemoria är i huvudsak hämtade från 
länsstyrelsens PM 2004-09-07 "Ansvarsutredning avseende förorenat område längs Pråmån i 
Sala kommun" jämte bilagor till denna. Bilagorna inkluderar en sedimentundersökning av 
Pråmån utförd av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 1998, miljöteknisk undersökning 
av vatten och sediment i Pråmån, mark längs Pråmån samt hyttområdet vid Silvergruvan och 
förslag till åtgärder för tungmetallfOrorenade områden i och n.Ll1t Pråmån, Sala utförda av 
SWECO VIAK AB 2002-2003, rapporten "Tungmetaller i Sala" upprättad av Ulf Qvarfort 
och Fredrik Delblanc vid kvartärgeologiska avdelningen, Uppsala universitet 1992, samt 
uppgifter från Bolagsverket, material från Länsstyrelsen i Västmanlands län och en 
kommentar den 4 oktober 2004 av SGU till utförda miljöutredningar. 

2. MILJÖBALKEN 
2.1 Ansvaret för förebyggande åtgärder 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) skall alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Skyldigheten gäller så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Vid tillämpningen av försiktighetsprincipen får dock inte orimliga krav ställas på verksam· 
hetsutövaren. Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken (skälighetsprincipen) skall en avvägning göras, 
varvid särskilt nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jän1fört med kostnaderna 
för sådana åtgärder skall beaktas. Därvid ankommer det på verksamhetsutövaren att visa att 
kostnaden för en åtgärd inte är miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande. 1 

1 Prop. 1997/98:45 Del2 s. 24f 
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2.2 AnsvRret för avhjälpande av skador och olägenheter 
Enligt 2 kap. 8 § miljöbalken ansvarar alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagit en åtgärd som medfort skada eller olägenhet för miljön till dess skadan eller 
olägenheten har upphötiför att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 
l O kap. miljöbalken. Bestämmelsen är ett uttryck för principen att farorenaren skall betala. 

2.3 Miljöfarlig verksamhet 
Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som 
innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Begreppet användning omfattar även förvaring t.ex. en avfallsdeponi som inte aktivt använts 
eller tillforts någonting på många år. 2 I ett sådant s.k. fcirvaringsfall är alltså fastighetsägaren 
verksamhetsutövare även om denne aldrig har deltagit i den verksa,.nhet som gett upphov till 
det som förvaras på fastigheten. Förvaringsfallen behöver inte vara efterbehandlingsfall utan 
innebär normalt att det är fråga om en pågående miljöfarlig verksamhet.3 

Vad som utgör förvaring regleras inte i lagen utan har vuxit fram i praxis. Hittills har det bl.a. 
varit fråga om deponier, slagghögar, tunnor med kemikalier och tankar med olika innehåll. 
Kontaminerad mark har enligt hittillsvarande praxis i Sverige inte betraktats som förvaring. 4 

Om en förvaring medför risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön kan 
tillsynsmyndigheten framställa krav på förebyggande åtgärder gentemot fastighetsägaren 
enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. 

2.4 Förorenade områden 

2.4.1 Tillämpningsområde och syfte 

Enligt l O kap. l § miljöbalken skal! miljöbalkens regler om förorenade områden tillämpas på 
mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Reglerna syftar till att skapa 
garantier för att förorenade mark- och vattenområden blir föremål för efterbehandling utan att 
det belastar statsbudgetett 5 

2 P rop. 1997/98:45 Del2 s. l 07 
3 A prop. Del! s. 361 
4 Slutsatsen att massorna inte är att betrakta som "förvarade" skulle kunna ifrågasättas med stöd av EG
domstolens avgörande den 7 september 2004 i mål C-1/03 meddelad i anledning av en begäran om 
förhandsavgörande enligt artikel234 EG. EG-domstolen har i sagda avgörande konstaterat att mark som 
fororenats är att betrakta som avfall även om den inte grävts upp. Det skulle därmed kunna hävdas att fråga är 
om förvaring av avfall, även om avfallet inte är inneslutet i tunnor eller upplagt i deponi eller på annat sätt kan 
tydligt avgränsas. Även om ägaren till fastighet med furorening således skulle kunna vara att betrakta som 
förvarare av avfall bör en skälighetsavvägning ge vid handen att ansvaret blir så begränsat att det inte kan 
utkrävas. Detta särskilt i beaktande av den svenska bestämmelsen om fastighetsägarens subsidiära ansvar, som 
ger ett resultat i överensstämmelse med domstolens dom. Denna bestämmelse har dock försetts med en 
övergångsbestämmelse, vilken i det närmaste skulle sakna betydelse om ansvar skulle utkrävas även tlir annan 
förvaring än som hittills varit fallet Det får därför anses vara mycket osannolikt att en domstol skulle fastställa 
ett ansvar endast med stödavEG-domstolens uttalande. 
'A prop. Del J s. 359 
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Enligt förarbetena omfattar tillämpningsområdet även s.k förvaringsfall (se nedan avsnitt 
2.4.3) som medfört förorening. Inom tillämpningsområdet faller därför t. ex avslutade 
deponier eller förvaring av avfall sedan en verksamhet har upphört. 6 

2.4.2 Verksamhetsut6vare 

För tillämpningen av reglerna om efterbehandlingsskyldighet skapas i l O kap. 2 § miljöbalken 
ett särskilt begrepp • verksamhetsutövare. Med verksamhetsutövare avses den som bedriver 
eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen. 
Enligt l O kap. 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för 
efterbehandling. 

l 8 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken regleras i vilken utsträckning miljöbalken 
även är tillämplig på miljöfarlig verksamhet som har upphört före miljöbalkens 
ikraftträdande. Bestämmelsen har följande lydelse: "Bestämmelserna i 2 kap. 8 §och lO kap. 2 § 
miljöbalken skall tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 
1969, om verkningarna av verksamheten all\iämt pågår vid tiden filr miljöbalkens ikraftträdande enligt l §, och 
det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten." 

2. 4. 3 F6rvaringsfallen 
Mot bakgrund av förarbelsuttalandet angående förvarmgsfall är det inte nödvändigt att 
verksamheten bedrivs aktivt. Liksom vid miijöfarlig verksamhet bör alltså fastighetsägaren 
vara verksamhetsutövare trots att denne aldrig har deltagit i den verksamhet som gett upphov 
till det som förvaras på fastigheten. 7 

Detta innebär att en fastighetsägare kan ha ett ansvar för efterbehandling under förutsättning 
att förvaringen bidragit till föroreningen. 8 Jan Darpö har i sin doktorsavhandling9 samt i 
Naturvårdsverkets rapport 5242 "Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten" gett uttryck 
för samma uppfattning. Eftersom bedömningen saknar uttryckligt stöd i lagstiftningen kan 
dock domstolama visa sig benägna att låta allmänna intressen stå tillbaka för enskilda. 

Eftersom fastighetsägaren i förvaringsfallen anses bedriva verksamhet (om än passiv) bör 
denne i princip svara för alla föroreningar som uppkommit genom forvaringen oavsett när i 
tiden detta har skett. Det bör således inte ha någon betydelse om den faktiska driften har 
upphört före eller efter den l juli 1969. 

2.4.4 Fastighetsägarens ansvar f6r efterbehandling m. m. 
Fastighetsägarens efterbehandlingsansvar är subsidiärt i förhållande till verksamhetsutövarens 
och regleras i l O kap. 3 § miljö balken. En förutsättning för ansvaret är att ingen verksamhets
utövare kan utföra eller bekosta efterbehandling och att fastighetsägaren vid förvärvet av 
fastigheten var medveten om eller borde ha upptäckt föroreningarna. Enligt 15 § lagen 
(1998:811) om införande av miljöbalken skall bestämmelsen inte tillämpas på förvärv som 
har skett före miljöbalkens ikraftträdande, dvs. den l januari 1999. 

Fastighetsägarens subsidiära ansvar skall inte förväxlas med det ansvar han kan ha som 
verksamhetsutövare i förvaringsfallen. 

6 A prop. Del 2 s. 118 
7 jfr Bengtsson m.fl., Miljöbalken En kommentar. Del J s. l 0:10 samt Högsta domstolens dom den 12 oktober 
2004 i mål B 212/04 
8 se Bo Nilsson i Svensk Juristtidning J 999 s. l 005 
9 Jan Darpö, Eftertanke och förutseende, Uppsala universitet 2001 s. 77ff 
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Trots frihet från ansvar enligt 10 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken kan en fastighetsägare förpliktas 
att svara för den värdeökning på fastigheten som efterbehandlingen medfor samt för 
utredningskostnader som rör fastigheten i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till den 
nytta ägaren kan antas fa av utredningen, hans personliga ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt. 10 

2.4.5 Efterbehandlingsansvarets omfattning (skälighetsbediJmningen) 

Efterbehandlingsansvarets omfattning regleras i l O kap. 4 § milj ö balken: 
"Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utföra eller 
bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs får att förebygga, 
hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. När 
ansvarets omfattning skall bestämmas skall det beaktas hur lång tid som har forflutit sedan 
föroreningarna ägt rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida 
skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att han 
bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, skall även detta beaktas vid bedömningen 
av ansvarets omfattning. 
Preskriptionslagen (1981: 130) är inte tillämplig på efterbehandlingsansvar." 

l fOrarbetena 11 anges att en bedömning måste göras om hur långt efterbehandlingsåtgärderna 
skall sträcka sig och vilket ansvar som det är skäligt att ålägga den efterbehandlingsansvari ge. 
skälighetsbedömningen avser således dels det miljCimässigt motiverade i de 
miljövårdsåtgärder som kan bli aktuella, dels den enskilde verksamhetsutövarens ansvar. 
Bedömningen bör ta sin utgångspunkt i att skador och olägenheter samt risk för skador och 
olägenheter skall undanröjas. Prövningen bör vidare ske mot bakgrund av hänsynsreglerna i 
2 kap. miljöbalken. Den regel som framförallt far betydelse är 2 kap. 8 § miljöbalken, men 
även övriga hänsynsregler är tillämpliga. 

Vid bedömningen av det miljCimässigt motiverade i de miljövårdsåtgärder som kan bli 
aktuella bör utgångspunkten vara att området efter utförda åtgärder inte skall utgöra någon 
risk för människor eller miljö vid pågående markanvändning eller vid den markanvändning 
som bedöms vara lämplig inom den kommande planeringsperioden (20-30 år). Detta kan 
bedömas utifrån faktorer som föroreningarnas typ, grad och farlighet, förutsättningarna för 
spridning, omgivningens känslighet etc. Sådana omständigheter vägs sedan mot kostnaden fCir 
miljövårdsåtgärderna. 

Vid skälighetsbedömningen har vidare tidsaspekten betydelse och om verksamheten bedrivits 
på ett vid den tiden accepterat sätt med iakttagande av de villkor som gällt för verksamheten. I 
forarbetena 12 anges bl.a. följande: 
"Vid skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas om föroreningarna skett så långt tillbaka i 
tiden som fCire den l juli 1969, kostnaderna for efterbehandlingen samt om verksamheten 
bedrivits i överensstämmelse med de regler som då gällde och de villkor som beslutats för 
verksamheten. Motsvarande kriterier för skälighetsavvägningen som gäller för verksamheter 
som fCirorenat före 1969 bör tillämpas även för åren därefter, dock att skälighetsavvägningen 
kommer att utfalla annorlunda ju närmare i tiden verksamheten vållat olägenheterna." 

10 l O kap. 5 och 8 §§ miljöbalken 
11 

Pro p. l 997/98:45 Del 2 s. J 20-!2! 
12 

Prop. 1997/98:45 Del! s. 605 
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l propositionen Il till miljöbalken uttalas vidare: "Om en verksamhetsutövare visar att han har 
bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, skall detta beaktas. Kan 
verksamhetsutövaren visa att en del av föroreningen beror endast på åtgärder av andra 
verksamhetsutövare, torde det normalt inte vara skäligt att ålägga honom 
efterbehandlingsansvar för den delen av föroreningen. Också i andra situationer, då 
föroreningen visserligen inte klart kan hänföras till de olika enskilda verksamhetsutövarna 
men det ändå står klart att en viss verksamhetsutövares bidrag till föroreningen är begränsat, 
bör detta få betydelse vid skälighetsbedömningen enligt förevarande paragraf." 

Av l O kap. 8 § forsta stycket miljöbalken fi11mgår att verksamhetsutövarens ansvar för 
kostnaden att utreda föroreningar motsvarar efterbehandlingsansvaret 

2. 4. 6 Särskilt om skälighetsbedömningen i förvaringsfallen 
Enligt den praxis som har gällt enligt miljöskyddslagen har det i princip inte varit möjligt ait 
utkräva rent reparaliva åtgärder av fastighetsägaren i förvaringsfallen. Mot den bakgrunden 
kan det ifrågasättas om det är skäligt att fastighetsägaren skall åläggas att utföra sådana 
åtgärder avseende föroreningar som har uppkommit före miljöbalkens ikraftträdande. En 
sådan begränsning av ansvaret skulle innebära att det vid en förvaring som har pågått både 
före och efter miljöbalkens ikraftträdande endast bör utkrävas ansvar för reparaliva åtgärder 
beträffande föroreningar som har uppkommit efter miljöbalkens ikraftträdande. l praktiken 
kan det dock ofta vara svårt att bedöma när i tiden forareningar har uppkommit. 

Vid skälighetsbedömningen bör fastighetsägarens ansvar som huvudregel anses vara 
underställt förorenarens, dvs. i första hand skall krav riktas mot den som har bedrivit den 
aktiva verksamhet som har gett upphov till föroreningen. Om ansvar kan utkrävas av denne 
får det anses vara oskäligt att framställa krav på efterbehandling mot fastighetsägaren. En 
ytterligare omständighet som kan vara av betydelse är fastighetens värde som tillgång hos 
fastighetsägaren. Det framstår som oskäligt att låta en tillgång i form av en fastighet bli en 
belastning för ägaren av sådan storlek att tillgången i själva verket representerar ett negativt 
värde, särskilt i sådana fall där fastighetsägaren saknar anknytning till den verksamhet som 
givit upphov till det "förvarade". Vid sådan bedömning skulle såväl fastighetens 
marknadsvärde som dess belåning kunna beaktas. Det torde dock inte i sig framstå som 
oskäligt att låta fastighetsägarens ansvar vara av sådan omfattning att fastighetens nettovärde 
för ägaren blev lika med noll. 

De överväganden som ovan redovisats rör i första hand den skälighetsavvägning som skall 
göras i fall fråga är om ansvaret för reparaliva åtgärder. l fråga om ansvaret för 
försiktighetsmått och skyddsåtgärder enligt 2 kap. 3 § miljöbalken bör andra överväganden 
komma i fråga vid skälighetsavvägningen. Här bör inte fastighetens värde vara av samma 
betydelse vid bestämmandet av ansvaret omfattning. Med stöd av bestämmelsen i 2 kap. 7 § 
miljöbalken bör istället skälighetsavvägningen i första hand avgöras med utgångspunkt i 
nyttan med åtgärden jämfört med kostnaden for denna. Vid sådan avvägning torde inte 
särskild hänsyn behöva tas till den omständigheten att fastigheten for ägaren kan representera 
ett negativt värde. 

13 Prop. 1997/98:45 Del2 s. 121 
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2.4. 7 Skillnaden mellanförebyggande åtgärder och reparativo åtgärder 
l de fall en tillsynsmyndighet har krav på åtgärder som i sin helhet får betraktas som 
förebyggande tillämpas inte 2 kap. 8 § och l O kap. miljöbalken, utan 2 kap. 3 § miljöbaiken. l4 

Är det fråga om reparativa åtgärder gäller dock 2 kap. 8 § och J O kap. miljö balken. I J O kap. 
4 § miljöbalken talas vidare om efterbehandlingsåtgärder som behövs för att "förebygga" att 
skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön, dvs. efterbehandlingsansvaret 
kan även avse förebyggande åtgärder. 

Gränsdragningen mellan förebyggande åtgärder och reparativa åtgärder är diffus. Alla 
åtgärder som syftar till att förhindra fortsatt spridning av föroreningar från ett förorenat 
område kan i ett längre perspektiv betraktas som förebyggande. 15 Om huvudsyftet med en 
åtgärd är att återställa ett markområde, exempelvis för att det skall kunna bebyggas med 
bostäder, bör det dock betraktas som en reparativ åtgärd. Syftar åtgärden endast till att 
förhindra att de boende utsätts för risker i anledning av en fororening som lämnas delvis eller 
helt bör den dock vara att betrakta som förebyggande. 

Hur långt kravet på åtgärder kan sträckas när det är fråga om åtgärder som kan sägas innehålla 
både förebyggande och reparativa moment, bör få sin lösning genom en skälighetsavvägning. 
Om en åtgärd för att förebygga skador eller olägenhet för människors hälsa eller miljö är 
mycket angelägen ur ett kort perspektiv bör kravet vara skäligare än om det avser en mera 
osäker framtida risk. 

Skillnaden mellan skyddsåtgärder och forsiktighetsmått samt efterbehandlingsåtgärder kan 
vara av stor betydelse vid bedömandet av om nedan angivna bestämmelse i l O kap. 6 § 
miljöbalken om solidariskt ansvar för efterbehandling och fördelningen av kostnader för 
efterbehandling är tillämplig. Sagda bestämmelse omfattar endast ansvar och kostnader för 
efterbehandling och inte uttryckligen kostnader för skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

2.4.8 solidariskt ansvar- i O kap. 6 §och 7 § miljöbalken 
Om flera verksamhetsutövare eller fastighetsägare har medverkat till en förorening har de 
solidariskt ansvar i den utsträckningen inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt l O 
kap. 4 § första stycket miljöbalken. Detta innebär att om det inte är skäligt att utkräva mer än 
ett begränsat ansvar av den som ett föreläggande riktas mot, så medför inte det soiidariska 
ansvaret att ett ansvar utöver den begränsningen kan utkrävas av adressaten för föreläggandet. 
Adressaten är således endast solidariskt ansvarig för övriga verksamhetsutövares del upp till 
den nivå som efter skälighetsavvägningen kan utkrävas av honom. Bestämmelsen om 
solidariskt ansvar bör därför främst vara av betydelse i situationer där det inte går att dela upp 
ansvaret på de verksamhetsutövare som har bidragit till föroreningen. 16 

Vidare skall en verksamhetsutövare som visar att hans bidrag till föroreningen är så obetydligt 
att det inte ensamt motiverar efterbehandling ansvara endast för den del som motsvarar 
bidraget. Detta framgår av l O kap. 6 § första stycket andra meningen miljöbalken. 

Enligt 1 O kap. 6 § andra stycket miljöbalken skall vad solidariskt ansvariga verksamhets
utövare har betalat fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till den 
omfattning i vilken var och en har medverkat till fororeningen och till omständigheterna i 

14 Se lagrådets yttrande, prop. 1997i98:45 Del2 s. 458 och Bjällås i Bengtsson m.fl., Miljöbalken En 
kommentar. Del J s. lO: lO 
"Jmf Jan Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 79 
16 Bengtsson m.fl., Miljöbalken En kommentar Del l s. l 0: 19f 
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övrigt. Denna bestämmelse avser endast regleringen av ersättningsskyldigheten mellan de 
solidariskt ansvariga inbördes. Om de inte kan komma överens kan någon av dem väcka talan 
vid miljödomstol fOr att få till stånd en fördelning av det solidariska ansvaret. 17 

· 

En liknande bestämmelse för solidariskt ansvariga fastighetsägare återfinns i l O kap. 7 § 
andra stycket miljöbalken. 

De ansvariga kan ha träffat inbördes avtal om vem som skall ansvara fOr efterbehandlings
åtgärder. Sådana avtal har dock enbatt betydelse vid den inbördes regleringen av 
ersättningsskyldigheten mellan parterna. Det offentligrättsliga ansvaret för 
efterbehandlingsåtgärder kan således utkrävas utan hänsyn till vad som framgår av eventuella 
avtal parterna emellan. Vid en skälighetsbedömning kan dock finnas anledning att beakta 
möjligheten till återkrav mellan de solidariskt ansvariga verksamhetsutövarna. 18 

2.4.9 Tillstånds rättskraft 
I miljöbalken stadgas att dom eller beslut om tillstånd till miljöfarli~ verksamhet har rättskraft 
mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen eller beslutet.' Föreläggande och fOrbud 
far inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har sådan 
rättskraft. 2TI 

Med stöd av uttalanden i f0rarbetena21 till miljöbalken bör kunna hävdas att 
verksamhetsutövaren inte behöver iaktta bestämmelserna i 2 kap. 3 och 8 §§ miljöbalken i 
vidare mån än vad som följer av tillståndet. Eftersom uttalandena i fOrarbetena inte är helt 
entydiga skulle dock kunna hävdas att enbart de frågor som uttryckligen har behandlats i 
tillståndsbeslutet omfattas av rättskraften. 22 I så fall kan verksamhetsutövaren·fOreläggas att 
utilira efterbehandlingsåtgärder om inte den frågan har bedömts vid prövningen. Frågan torde 
fa sin slutliga lösning genom rättspraxis. 

För det fall villkoren i ett tillstånd behöver omprövas för att efterbehandlingsåtgärder skall 
kwma genomföras anges i 24 kap. 5 § miljöbalken under vilka fOmtsättningar detta ka...1 ske. 
När det har förflutit tio år från tillståndsbeslutet kan villkoren alltid omprövas. I armat fall bör 
ett efterbehandlingsbehov som inte uppmärksammades vid tillståndsprövningen vara en sådan 
omprövningsgrund som anges i 24 kap. 5 § första stycket femte punkten, dvs. "om det genom 
verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när 
verksamheten tilläts". 

Omprövningen av villkor far ePJigt 24 kap. 5 § sista stycket miljöbalken inte medföra så 
ingripande villkor att verksamheten inte kan fortsatt bedrivas eller denna avsevärt fOrsvåras. 

17 20 kap. 2 §första stycket sjunde punkten miljöbalken 
18 Bengtsson m.fl., Miljöbalken En kommentar Del l, s. 10:22 
19 24 kap. l § miljöbalken 
20 26 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken 
21 Prop. 1997198:45 Del 2 s. 252 och s. 272 
" Rikard Setterlid anser att ett föreläggande kan meddelas mot tillståndsgiven verksamhet i andra avseenden än 
de som regleras i beslutet. Han anför vidare att "om t.ex. viss typ av emission sålunda inte är prövad i beslutet, 
möter det inget hinder att tillsynsmyndigheten meddelar ett toreläggande härom.", se Offentlig tillsyn enligt 
miljöbalken, Norstedts Juridik, Stockholm 2000, s. 81-82 
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3. FÖRORENADE OMRÅDEN 
Gruvdriften vid Sala Silvergruva påbörjades under medeltiden och bedrevs fram till 1908 då 
den egentliga driften lades ner. Provbrytningar och viss nybrytning förekom dock fram till 
1962 i bl.a. Bronäsgruvan. 

Pråmån var från början en avloppskanal från gruvan med utlopp i Ekebydamm. Under första 
halvan av 1800-talet vidgades Pråmån i syfte att transportera malm på pråmar till det gamla 
hyttområdet Efter gruvans nedläggning har man fortsatt att länspumpa gruvan med bl. a. 
av lopp i Pråm ån. 

Under den långa tid som gruvverksamheten har pågått har det uppstått stora mängder avfall i 
form av varphögar och aftersand som finns kvar på gruvområdet. Pråmån har sitt 
tillrinningsområde i direkt anslutning till gruvschakten och varphögarna. Vidare har vid 
muddring av Pråmån lagts upp förorenade muddermassor längs med denna. Vid undersökning 
av vatten, sediment och muddermassorna bredvid Pråmån har genomgående konstaterats 
mycket höga halter av bly, zink, kadmium och kvicksilver. Även i gruvområdet och 
hyttområdet har konstaterats höga halter av nämnda föroreningar. Inom hyttområdet 
förekommer sagda föroreningar samt även koppar i fYllnadsmassor med en mäktighet av 
minst l ,5 m. Spridning av föroreningar till Pråmån sker sannolikt från fyllnadsmassorna samt 
även från arterskansarna och varphögarna. 

3.1 Gruv- och hyttområdet 
Gruvområdet omfattas av fastigheterna Sala Silvergruvan l :26, l :37, l :39, l :43, l :44 och 
l :846. Hyttområdet ligger på Silvergruvan l :43. 

Fastigheterna inom gruvområdet förvärvades av det kommunala bolaget Sala Lokaler AB 
(556333-0207), genom köp den 9 augusti 1988 från Sala kommun. Tidigare ägare till 
fastigheterna var Avesta Jernverk AB (556001-8748), numera Outokumpu Stainless AB. 

Fastigheten Silvergruvan l :43 inom hyttområdet förvärvades av Blybäraren HB (969652-
0650), genom köp den lO september 1998 från Varpstaden i Sala Aktiebolag (556272-2925). 
Ägare före sistnämnda bolag och fram till den l O juni 1988 var Outokumpu Stainless AB. 

Inom gruvområdet på fastigheterna Silvergruvan l :26 och l :44 (något oklart om avfall endast 
finns ptl dessa fastigheter, se bilaga 9 ril/lst P M) finns restprodukter från gruvdriften i form 
av aftersand (afterskansar) och slagg- och varphögar. Inom gruvområdet finnsaftersand till en 
volym om ca 75 000 m'. Lakningsförsök som gjorts på material från slagghögarna och 
artersandshögarna visar att tungmetallerna sitter relativt stabilt." Högarna med aftersand, 
slagg och va1p kan vara en möjlig källa till de metaller som finns i Pråmån. Fortsatta 
undersökningar krävs dock för att fastställa om spridning av metaller sker från högarna. 24 l 
området finns extremt höga halter av bly, kadmium, kvicksilver, zink, arsenik, koppar och 
kobolt25 

Inom hyttområdet (Silvergruvan l :43) finns fyllnadsmassor med en mäktighet av minst l ,5 m. 
Föroreningarna inom området förekommer huvudsakligen i fyllnadsmassorna och består av 
mycket höga halter av bly, kadmium, koppar och kvicksilver. Den underliggande leran 
förefaller vara fri från föroreningar. 

23 Qvarfort, Delblanc, Jansson, Tungmetaller i Sala ( 1992) 
24 SWECO V!AK, aa. 
25 Uppgifter från länsstyrelsens riskklassning av området 
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SpridningsfOrutsättningarna bedöms vara mycket stora på grund av att gruv- och hyttområdet 
till stor del utgörs av fyllnadsmassor och att det finns ett stort antal vattenvägar (diken, 
bäckar, underjordiska avvattningskanaler J inom området Det bedöms att spridning av 
föroreningama sker till Pråmån. 

Övertäckning och inhägnad av afterskansen på området har genomförts i syfte att fårhindra 
luftspridning och mekanisk spridning. slutredovisning inkom den 11 februari 1997 till 
länsstyrelsen får kätmedom. 

3.2 Prårnån och intilliggande område 
3.2.1 Pråmån 
Pråmån ligger inom fastigheterna Silvergruvan l: l, l :8, s:22, l :43, Kristina 4:4, 4:12, 4:15, 
samt 4: l 01. Pråmån mynnar i Ekebydamm som liggerinom fastigheterna Kristina 4:79 och 
4:234. Samtliga fastigheter ovan ägs av Sala kommun, förutom Silvergruvan 1:43 (se nedan). 
Kommunen förvärvade fastigheterna under åren 1873-J 972. 

sedimenten i Pråmån iP..nehåller mycket höga halter av bly, kadmium, zink och kvicksilver i 
forhållande till normala halter i sjösediment Halterna är höga i både djupt och ytligt 
sediment, vilket tyder på att spridningen har pågått under mycket lång tid och att den pågår än 
idag. I och med att haltema är höga i ytligt sediment finns det risk för spridning av 
föroreningar nedåt i vattensystemet. Denna kan ske genom att partiklar från sedimentet 
suspenderas och förs med vattnet eller möjligen genom att metalljoner eller -komplex i 
sedimentet löser sig i vattnet. 

Resultatet från provtagningar i vattnet visar att spridning av metaller pågår, främst med 
avseende på bly, kadmium och zink. Haltema av kvicksilver i vattnet är låga trots att det finns 
höga halter i sedimenten. Kvicksilverhalterna är generellt lägre i ytligt sediment än i djupare 
sediment, vilket kan tyda på att spridningen av kvicksilver har minskat på senare tid. 
Provtagningarna i vattnet uppströms gruvområdet uppvisar låga halter och tyder på att vattnet 
är opåverkat där. Det är inte klarlagt hur vattnet strömmar, men sannolikt kommer detta vatten 
ut i någon av kulvertmynningarna. Detta innebär att det sker ett stort tillskott av metaller till 
vattnet under dess strömning under jord vid gruvområdet. Haltema avtar generellt i området 
längre ned i Pråm ån, vilket kan bero på fastläggning av metaller i sedimenten. En ruman 
bidragande orsak till de lägre halterna är troligen också att utspädning av vattnet sker från 
renare vatten som strömmar ut i Pråmån, bl.a. från dagvattenledningar. 

3. 2. 2 Mark utmed Pråm ån 
I marken utmed Pråmån har mätningarna och analyserna uppvisat mycket höga halter av bly~ 
kadmium, zink och kvicksilver samt förhöjda halter av arsenik på vissa provpunkter. Detta 
tyder på att det skett muddring av Pråmån och att muddermassorna lagts upp vid sidan av ån
Av uppgifter frän länsstyrelsens inventering och riskklassning av området framgår att 
muddringen skett på 1950-talet. Haltskillnaderna är små i djupled, vilket innebär att även 
ytlig jord har höga halter. Spridning av metallerna till Pråmån sker troligen även från de 
fororenade muddermassorna 

3.2 Miljörisker 
Föroreningarna som påträffats i jord, sediment och i viss mån i vatten är mycket höga, 
framfdrallt med avseende på bly, zink, kadmium och kvicksilver men även koppar och 
arsenik. Arsenik, bly, kadmium och kvicksilver är mycket giftiga ämnen för människor och 
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haltema som påträffats i och längs Pråmån samt vid hyttområdet bedöms utgöra en risk för 
människors hälsa. Vad gäller zink och koppar utgör dessa föroreningar risk för påverkan på 
miljön. 

Riskema for mä1miskor bedöms vara störst vid markområdet intill Pråmån eftersom det finns 
bostäder i närheten, det går cykel- och gångvägar utmed ån och de1ma rinner genom 
stadsparken där bam vistas vid den s.k. barnstugan. Vid hyttområdet finns risk att de som 
arbetar där utsätts for föroreningar och då främst genom inandning av kvicksilver från 
förorenad mark under de byggnader där de arbetar. 

Miljöriskerna bedöms som stora och det är mycket troligt att negativ påverkan redan har skett 
på ekosystemen i Pråmån och nedströms denna. Vidare sker en fortsatt belastning i och med 
den pågående spridningen av metailer. 

3.3 Förslag till efterbehandlingsåtgärder 
Flera åtgärdsalternativ har utretts för de olika områdena med målet att uppfylla de 
övergripande åtgärdsmålen. 

För sedimenten i Pråmån har föreslagits att muddring och utschaktning görs av de förorenade 
sedimentmassorna. Eftersom flödet i Pråmån inte är så kraftigt kan troligen sektioner i ån 
torrläggas genom att sätta spontar och pumpa förbi vattnet. P ä så sätt går det att gräva bort 
sediment utan att riskera spridning av föroreningar med vattnet. Vattenhalten i de uppgrävda 
sedimenten blir dessutom lägre om schaktning sker efter torrläggning, vilket underlättar 
omhändertagandet av massorna. Endast täckning av sedimentet är inte möjlig i Pråmån på 
grund av det låga vattendjupet, dessutom föreligger behov av muddring i ån. En kombination 
av muddringlutschaktning och täckning är möjlig att genomföra. Vinsterna i form av minskad 
volym av förorenade massor bedöms dock bli små när det gäller sedimenten, eftersom 
mäktigheten av förorenat sediment troligen inte är så stort. En annan möjlig åtgärd är att 
om ledning av Pråmån till västra sidan av riksväg 70 görs och att den nuvarande åsträckan 
fylls igen med förorenade massor från åkantema och sedan täcks med rena massor för att 
minska exponeringen. Innan en sådan åtgärd görs måste ytavrinning och strömningsmönster 
intill den gamla och nya åfåran utredas. 

För markområdet intill Pråmån har som alternativa åtgärder föreslagits utschaktning, täckning 
eller en kombination av dessa samtomledning av ån som beskrivits ovan. 
Föroreningsutbredningen är dock osäker i området och en avgränsning av denna behöver 
därför göras innan åtgärder sätts in. 

I hyttområdet har som alternativa åtgärder föreslagits utschaktning, täckning eller en 
kombination av dessa. 

För efterbehandling av afterskansen och varp- och slagghögarna på gruvområdet har som 
alternativa åtgärder föreslagits utschaktning, täckning eller en kombination av dessa. Om 
föroreningar finns under grundvattenytan kan åtgärderna även behöva innefatta en minskning 
av den horisontella strömningen genom den förorenade j orden genom vertikala tätskärmar 
eller reaktiva barriärer. Om detta inte visar sig genomförbart torde det vara möjligt att göra 
om hela afterskansen till en deponi. 

Eftersom utförda undersökningar tyder på att ett stort tillskott av föroreningar sker när 
Pråmåns vatten passerar gruv- och hyttområdet kan åtgärder erfordras för att förhindra sädart 't 
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tillskott. Ytterligare undersökningar om hur tillskotten sker är nödvändiga innan lämpliga 
åtgärder kan fastställas. De alternativ som i dagsläget bedömts vara möjliga är rening genom 
filter av vattnet som pumpas från gruvan, omledning av ån förbi hytt- och gruvområdet samt 
forhindrande av passiv spridning med grundvattnet genom vertikala tätskärmar eller barriärer. 

För omhändertagande av de förorenade massorna har som alternativa möjligheter angivits 
transport till extern deponi, anläggande av deponi i närområdet samt deponering av 
förorenade massor i gruvhål om lämpligt sådant finns. Behandling av de fororenade massorna 
på plats har inte bedömts som genomförbart. 

De totala kostnaderna för åtgärderna är svåra att uppskatta eftersom ytterligare 
undersökningar bedömts vara nödvändiga för att få en fullständig bild av 
föroreningssituationen. Kostnadema för de åtgärder som i dagsläget bedömts som 
nödvändiga/troligen nödvändiga har uppskattats till 32 Mkr." 

Här kan även framhållas att SGU i en preliminär kommentar till de undersökningar som är 
utförda anser att det tekniska underlaget brister med avseende bl.a. på dess omfattning och 
inriktning. I de undersökningar som genomförts har inte gruvområdet undersökts, så inte 
helier andra områden i Sala som påverkats av gruv- och hyttverksamhet eller nyare 
verksamhet vid Bronäsgruvan. I anledning av dessa brister anser SGU inte vara möjligt att 
föreslå efterbehandlingsåtgärder, utan framstår ytterligare undersökningar som nödvändiga. 
Vidare framhålls i rapporten att det framförallt synes vara bly som utgör en miljömässig 
belastning i området. Denmiljömässiga påverkan av övriga föroreningar hämmas av att det i 
området finns dolomit som har en buffrande effekt. 

4. VERKSAMHETSUTÖVARE 
En omständighet i fråga om verksamhetsutövare som för närvarande inte är utredd är den 
länspumpning som utövas och har utövats inom området samt den pumpning som kan ha 
utövats vid Bronl!sgruvan. I fråga om pumpningen av vatten från gruvan till Pråmån bör 
utövaren av Jcnna kunaa fastställas utan stön·e efterforskning. Eftersom länspumpningen 
torde bidra till förorening av bl.a. Pråmån kan ansvar får efterbehandling avkrävas utövaren. 
Eftersom verksamheten alltjämt pågår kan även ansvar för skyddsåtgärder, exempelvis i form 
av reningsanläggning, och försiktighetsmått aktualiseras. 

4.1 Gruvområdet 
4.1.1. Före den l juli 1969 
Från mitten på 1600-talet och fram tiil J 888 synes verksamheten ha bedrivits av Bergslaget. 
1888 såldes gruvan till ett konsortium som samma år bildade bolaget Sala silververks AB som 
bedrev verksamhet fram till 1894. Mellan åren 1895 och 1938 bedrevs verksamheten av olika 
bolag. 

1938 köptes gruvan av Outokumpu Stainless AB som omedelbart igångsatte en omfattande 
prospekteringsverksamhet, vilket bl.a. ledde till upptagandet av Bronäsgruvan. År 1952 togs 
ett nytt anrikningsverk i bruk. För driften av detta fordrades mycket processvatten som togs 
från gruvans tilloppskanal och efter användning släpptes ut i Pråmån. Bolaget ansökte om 
utvidgning av gruvans utmål 1960 men beviljades inte utvidgning. Brytningen i Bronäsgruvan 
lades ned 1962. Verksamheten i anrikningsverket pågick dock även under 1963. 

26 För en utfOrligare redovisning av föreslagna efterbehandlingsåtgärder och kostnaderna för åtgärder som kan bli 
aktuella efter att ytterligare undersökningar genomförts hänvisas till SWECO VIAKS utredning "Förslag till 
åtgärder för tungmetallförorenade områden i och runt Pråmån, Sala". 
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4. 1.2. Efter den l juli 1969 
Outokumpu Stainless AB synes inte ha bedrivit någon verksamhet på gruvområdet efter den l 
juli 1969, möjligen med undantag för länspumpning. 1981 arrenderade Boliden Mineral AB 
rätten att utföra undersökningar av Sala gruva och dess omgivningar av Outokumpu Stainless 
AB och i mars 1986 överläts brytningsrätten till Boliden Mineral AB. Sistnämnda bolag 
utförde provborrningar på området men ingen brytning. Bolaget utvann dock silver ur 
varphögarna under 1980-talet. Varpen fraktades då till bolagets anrikningsanläggning i 
Garpenberg. 1988 köptes gruvområdet från Sala kommun och sedermera Sala lokaler AB. 
Idag bedrivs olika turistverksamheter på området. 

4.2 Hyttområdet (Silvergruvan l :43) 
4.2.1. Före den l juli 1969 
Hyttverksamhet började bedrivas på fastigheten i slutet av 1800-talet i samband med Sala 
silververk AB:s köp av gruvan. Verksamhetsutövaren på fastigheten har från 1888 var varit 
densamma som för gruvområdet. På fastigheten har då bedrivits hytta fram till 1921 och från 
början av 1940-talet till 1949, anrikning fram till 1963 samt blymanufaktur. Uppgifter finns 
om att muddring utförts i Pråmån under 1950-talet, vilket i tiden sammanfaller med den ökade 
anrikningsverksamheten under samma period och skulle kmma vara att hänföra till denna 
omständighet. 

4.2.2. Efter den l juli 1969 
Efter det att Outokumpu Stainless AB lagt ned verksamheten i Bronäsgruvan fortgick 
bolagets blymanufaktur på hyttområdet fram till försäljningen av fastigheten 1988. l en 
inspektionsrapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden från den 4 juni 1986 framgår bl. a. 
följande. Verksamheten har bedrivits i princip i oförändrad omfattning sedan 1947. Den årliga 
produktionen av blymanufaktur är ca. l 000 ton varav hälften utgörs av trådframställning, 
Andra produkter är stång, rör och band. Råvaruförsörjningen sker dels genom inköp av 
blytackor, dels genom en mindre egen framställning av blytackor från skrot. Blyet smälts i 2 
ugnar och avtappas till en pressmaskin där det pressas och senare kapas. Kylning sker indirekt 
genom vatten som leds i fack i pressmaskinen. Något utsläpp från produktionen till vatten 
sker ej. Smältugnarna ventileras ovan tak utan rening. I vilken mån blyföreningar släpps ut i 
ventilationsluften har ej uppmätts. Avfallsprodukterna (blyaska) omhändertas genom 
raffinering i annan anläggning och återgår sedan till produktionen. 

Från och med 1988 bedriver Sala Bly AB (556069-6113), numera Sala Bly Fastigheter AB, 
verksamhet i form av blygjuteri på hyttområdet Bolaget har hos Länsstyrelsen ansökt om 
tillstånd till verksamheten enligt miljöbalken. Av ansökan framgår bl.a. följande. Bolagets 
produktion vid pressverket består i att mjukbly och antimonlegerat bly blandas i en smältugn 
och allt från trådämnen till grövre balkar kan tillverkas. Råvaran till produkterna består till 
l 00 procent av återvunnet bly. Restprodukterna från verksamheten består bl.a. av oxiderat bly 
som samlas upp och sänds till leverantören for återvinning. Under 1993 till 1996 uppgick 
restproduktionen till ca l 0-12 ton/år. Vatten till kylning tas utifrån och kommer inte i kontakt 
med bly under kylningen. Det utgående vattnet leds till det kommunala reningsverket. 
Mätningar har utvisat att vattnet har en hög blyhalt men det sker ingen förhöjning av blyhalten 
till det utgående vattnet. Under 1998 och 1999 har uppvisats förhöjda värden av blyutsläpp till 
luft beroende på en spricka i en av de blygrytor som bolaget använder till blysmältning. 

På området bedrivs även annan yrkesverksamhet i form av en antik- och kuriosabutik samt 
diverse hobbyverksamhetcr. 



4.3 Förvaringsfallen 
Afterskansarna och varp- och slagghögarna utgör förvaringsfalL I samtliga fall berörs 
fastigheter inom gruvområdet som ägs av Sala Lokaler AB. 

5. FASTIGHETSÄGARENS SUBSIDIÄRA ANSVAR 
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Eftersom ägarförhållandena beträffande samtliga aktuella fastigheter varit oförändrade sedan 
miljöbalkens ikraftträdande aktualiseras inte fastighetsägarens subsidiära ansvar enligt l O kap. 
3 § miljöbalken. 

6. BEDÖMNING 
Vid vår bedömning av ansvaret har vi utgått från de olika subjekt som kan komrna i fråga med 
avseende på den verksamhet som utövas eller har utövats dels med avseende på förvaring, 
dels med avseende på verksamhet som givit upphov till det deponerade avfallet. 

Inledningsvis kan vidare konstateras att bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken endast kan 
tillämpas om en fororening som kan medföra skada mr människa eller miljön konstaterats. 
Har inte sådan förorening konstaterats kan dock bestämmelser om kunskapskrav och 
skyldighet att vidta försiktighetsmått och skyddsåtgärder i 2 kap. miljöbalken tillämpas. En 
tillsynsmyndighet kan därvid bl.a. med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken förelägga en 
verksamhetsutövare att undersöka verksamheten, om det kan befaras att olägenheter uppstått. 
Att undersöka m rekomsten av förorening är vidare ett led i egenkontro ilen, särskilt om 
verksamheten bedrivits på platsen under en längre tid27

• 

6.1 Gruvområdet 
På området har inte bedrivits någon gruvverksamhet efter den l juli 1969. Boliden Mineral 
AB har innehaft brytningsrätt inom området efter denna tid men synes inte ha bedrivit någon 
verksamhet som bidragit till förorening och därmed uilöst efterbehandlingsansvar, försåvitt 
bolaget inte utövat verksamhet i form av länspumpning. Samma sak gäller för Outokumpu 
Stainless AB. 

6.1.1 Sala Lokaler AB 
Såsom fastighetsägare till fastigheterna Silvergruvan I :26 och l :44 är Sala Lokaler AB att 
betrakta som verksamhetsutövare genom förvaringen av aftersand samt slagg- och 
varphögarna på fastighetema ovan. 

Utrnrda undersökningar tyder på ett stort tillskott av föroreningar till Pråmåns vatten genom 
vatten från gruv- och hyttområdet Ansvar för skyddsåtgärder bör därför kunna utkrävas av 
fastighetsägaren. Sådana skyddsåtgärder skulle kunna bestå i täckning och möjligen 
omledning av Pråmån i gruvområdet. I avsaknad av underlag rörande tillskottets storlek och 
de exakta spridningsvägama, vilken brist påpekats av SGU, samt underlag rörande 
länspumpningen kan omfattningen av ansvaret inte närmare bestämmas. 

Inte endast ansvar för skyddsåtgärder och försiktighetsmått, utan även ansvar för 
efterbehandling bör kunna utkrävas. En begränsning i fråga om möjligheten att utkräva ansvar 
för efterbehandling torde dock vara fastigheternas värde för ägarna. Som ovan framhållits 

27 J fr s. 6 Naturvårdsverkets allmänna råd (200 J :2) om egenkontroll 
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(2.4.6) framstår inte som skäligt att låta ansvaret för efterbehandlig bli så omfattande för 
ägaten att fastigbeten skulle komma att representera ett negativt värde för honom. Vidare kan 
något ansvar för reparaliva åtgärder avseende föroreningar som uppkommit före miljöbalkens 
ikraftträdande inte utkrävas. Någon uppgift om storleken på det bidrag som kan ha lämnats 
efter miljöbalkens ikraftträdande går inte att utläsa av nu utförda undersökningar. A v dessa 
framgår dock att föroreningshalterna är höga även i ytligt sediment, varför även det mer 
sentida bidraget kan vara betydande. Att bidraget är så obetydligt att det inte ensamt kan 
motivera en efterbehandling synes därför inte vara fallet. Ä ven ett solidariskt ansvar skulle 
dätför kunna göras gällande mot Sala Lokaler AB. 

Sammantaget bör ansvar kunna utkrävas av Sala Lokaler AB för skyddsåtgärder och 
rorsiktighetsmått i anledning av förvaringen av avfall på fastigheterna Sala Silvergruvan l :26 
och l :44. Vid en skälighetsavvägning skulie ansvaret kunna anses vara begränsat. Någon 
uppskattning av ansvarets omfattning går dock inte att göra på nuvarande underlag, jfr S GU :s 
kritik och frågan om brister i underlaget med avseende på länspumpning. För bestämmandet 
av ansvaret för efterbehandling bör fastighetsägaren beredas tillfall e att inkomma med 
uppgifter om de investeringar och annat som gjorts i fastigheterna samt den lånesituation som 
kan råda för dessa, i syfte att fastställa det ekonomiska värde dessa kan anses representera för 
fastig,'letsägama. Ansvaret torde vara begränsat till detta värde. 

Slutligen kan konstateras att ansvaret för att genomföra undersökningar av förvaringens 
påverkan på omgivningen inte bör vara begränsat, framförallt med hänsyn till 
verksamhetsutövarens ansvar för att kontrollera sin egen verksamhet. 

6.2 Hyttområdet 
6.2.1 Outokumpu Stainless AB och Sala Bly Fastigheter AB 
Outokumpu Stainless AB har bedrivit verksamhet i form av blymanufaktur på hyttområdet 
efter den l juli 1969 och fram till 1988, varefter verksamheten bedrivits av Sala Bly 
Fastigheter AB. Verksamheten synes ha lämnatvisst bidrag tilllororeningen, i vart fall i fråga 
om bly,28 Pil nuvarande underlag är det svårt att göra en närmare bedömning av skäligheten 
att utkräva ansvar. Det framstår dock som att bidrag endast lämnats i begränsad mån, varför 
fråga bör bli om ett begränsat ansvar. Ansvaret for bolagen är solidariskt. Någon hållpunkt för 
att det enas ansvar skulle vara mer begränsat än det andra föreligger för närvarande inte, dock 
att det har förflutit längre tid sedan föroreningar från Outokumpus verksamhet lämnats. 
Sistnämnda bolag har dock bedrivit verksamheten under längre tid och sannolikt under former 
som kunnat ge större bidrag till förorening, än den mer sentida verksamheten. 

Som ovan, kan konstateras att ansvaret för att genomföra undersökningar av pågående 
verksamhets påverkan på omgivningen inte bör vara begränsat, framförallt med hänsyn till 
verksamhetsutövarens ansvar för att kontrollera sin egen verksamhet. När det gäller Sala Bly 
Fastigheter AB bör frågan om undersökning även kunna aktualiseras i prövningen av ansökan 
om tillstånd. 

"Bidrag synes ha lämnats genom avgång tillluft samt genom att det fOr verksamheten pumpats vatten. En sådan 
pumpningsalgärd torde ha bidragit till en spridning av furorening. Här kan även anmärkas att 
manufakturverksamheten tidigare forsörjts genom brytning i Bronäsgruvan och anrikningsverksamhet Dessa 
verksamheter bör dock inte anses ha slidant samband med manufakturverksamheten att fråga är om en samlad 
verksamhet. Något ansvar for avslutad gruv- och anrikningsverksamhet bör därför inte heller kunna utkrävas i 
anledning av den nu bedrivna manufakturverksamheten. 
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6.2.2 Förvaring 
Någon verksamhet i form av förvaring kan inte anses bedriven på området eftersom det endast 
är fråga om förorenade massor och inte en deponi eller annat som kan utgöra förvaring. 29 

6.3 Pråmån och intilliggande markområde 
Påträffade metaller i Pråmån har bedömts härröra från grovverksamheten på gruvområdet. De 
möjliga spridningsvägar som identifierats är från vatten som pumpas från gruvan, från marken 
på hyttområdet, från aftersand på afterskansen och längs Pråmån, muddermassor som lagts 
utmed Pråmån och eventuellt från varp- och slagghögarna på gruvområdet. 

Någon verksamhet som kan utlösa efterbehandlingsansvar har inte bedrivits på fastigheterna 
närmast Pråmån. Muddring som har bidragit till föroreningarna synes ha skett i Pråmån, men 
det har inte gått att utröna vem som har utfött muddringen och inte heller närmare när denna 
skulle ha skett. Uppgifter finns om att muddring utfötis under 1950-talet, vilket i tiden 
sammanfaller med den ökade anrikningsverksamheten som påhöljades under samma period. 
Eftersom den faktiska driften i sådant fall är hänföra till tid fore den I juli I 969 kan dock 
inget ansvar utkrävas för denna verksamhet. Inte heller i fråga om eventuellt mer sentida 
muddring finns uppgifter om vem som skulle ha utfört muddringen. Något ansvar för 
efterbehandling av massor utmed Pråmån kan - i avsaknad av uppgift om vem som utfört 
muddringen- inte heller på denna grund utkrävas. 

I fråga om de muddermassor som genom muddringen upplagts utmed ån synes inte dessa ha 
lagts i avgränsade områden och på ett sådant sätt att massorna kan vara att betrakta som 
''fön,arade". Något ansvar for upplagda massor torde därför inte heller kunna utkrävas. I 
sådant fall med stöd av praxis i fråga om de s.k. förvaringsfallen och av fastighetsägaren. 
Ansvaret for efterbehandling av Pråmån f'ar därför sökas hos verksamhetsutövare och 
fastighetsägare inom gmv- och hyttområdet enligt vad som ovan anförs. 

6.4 Saneringsförsäkringen 
Ersättning kan utgå for efterbehandling ur saneringsförsäkring för det falt att den som är 
ansvarig for efterbehandlingen inte kan betala kostnaderna för detta. Saneringsförsäkringen 
omfattar inte sanering eller kosl11ad vars orsak huvudsakligen kan hänforas till tid fore den 
l juli 1989. 

Även om det har förekommit verksamhet (förvaring) efter den l juli 1989 som har bidragit till 
föroreningen avser de efterbehandlingsåtgärder som kan komma vara aktuella i princip bara 
sådana föroreningar som har uppkommit före den tidpunkten. Saneringsforsäkringen 
bedöms därfor inte kunna tas i anspråk vid efterbehandling av något av de här aktuella 
områdena. 

7. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
För gruvområde! bör ansvar för skyddsåtgärder och försiktighetsmått kunna utkrävas av Sala 
Lokaler AB. Ansvaret grundas på förvaringen av avfall på fastigheterna Sala Silvergruvan 
l :26 och l :44. Sådant ansvar skulle dock kunna anses vara begränsat vid en 
skälighetsavvägning. Även ansvar för efterbehandling av områden som påverkats av 
förvaringen bör kunna utkrävas men då vara begränsat till fastighetens värde för ägaren. 
Slutligen bör ansvaret för undersökningar av området inte vara begränsat. 

29 J fr not 4 ovan. 
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För hyttområdet bör ansvar för efterbehandling föreligga för Outokumpu och Sala Bly 
Fastigheter AB. Ansvaret är solidariskt samt kan vara begränsat. På nuvarande .underlag är 
inte möjligt att bedöma omfattningen av ett begränsat ansvar. Ansvaret för undersökningar 
bör dock inte vara begränsat. 

För Pråmåns intilliggande områden kan med nuvarande tmderlag inte utpekas någon ansvarig 
for vare sig efterbehandlingsåtgärder eller skyddsåtgärder och försiktighetsmått, så inte heller 
för undersökningar. För Pråmån bör ansvar kunna utkrävas av fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i hytt- och gruvområdet 

tockholm den 17 november 2004 

11 1"/Zä l 
Mårten Bengtsson - Tomas Underskog 7 
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Kommunstyrelsen 
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slutredovisning av förberedelser och projektering inför åtgärder 
på det föroreningsskadade området fd Sand såg och kvarn, Sand 
1:26, Sala kommun 

BAKGRUND 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-20, efter genomförd huvudstudie av det 
förorenarla området vid Sand såg och kvarn, att äta sig huvudmannaskapet för 
förberedelser och projektering inför åtgärd på området. 

Lånsstyrelsen beviljade 2011-09-27 om ett bidrag på maximal4 500 000 SEK för 
genomförande av förberedelser och projektering. Projektet påbörjades 2012 och 
Vectura Consulting (som under pågående arbete köptes upp av Sweco) 
upphandlades som konsult för arbetet. Arbetet är nu avslutat och bifogad 
slutrapport inskickad till länsstyrelsen. 

DETTA ÄR GJORT 

~ Tre miljökontrollprogram har tagits fram. Ett för referensprovtagning, ett för 
kontroll under åtgärd och ett för uppföijning efter åtgärd. 

~ Referensprovtagning ar genomförd i enlighet med framtaget 
miljökontrollprogram. 

~ Kompletterande provtagning är genomförd i syfte att förbättra 
avgränsningen av föroreningarna. 

~ Förklassificering av selektiva efterbehandlingsvolymer (SEV) har utförts. 

~ Projektering inför åtgärd är gjord inklusive framtagande av 
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad samt framtagande av 
en anmälan om efterbehandling enligt miljöbalken. 

~ Kompletterande undersökning av kvarnbyggnad har utförts. 

Den kompletterande provtagning som gjorts i syfte att förbättra avgränsningen har 
lett till att området som ska åtgärdas har utökats något jämfört med avgränsningen i 
huvudstudien. 

Saneringsområdet har förklassificerats i så kallade selektiva efterbehandlings
volymer (SEV). Varje SEV utgör en ruta på 10x10x0,5 meter som är provtagen för att 
man vid sanering ska kunna skicka massorna till rättmottagarerutan ytterligare 
provtagning. Detta för att slippa lagra förorenade massor på området under 
åtgärdsfasen. Totalt är ca 250 SEV analyserade och klassificerade. 

Ett antal utredningar har genomförts som en del av projekteringen. En av dem gäller 
hur dricksvattenförsörjningen ska säkras under åtgärdsfasen. Man kan förvänta sig 
att halterna i grundvattnet kommer att öka under åtgärdsfasen då man gräver runt i 
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massorna. Utredningen har visat att anslutning av närliggande fastigheter (Sand 1:2 
och Sand 1:18) till det kommunala dricksvattennätet är det säkraste och mest 
kostnadseffektiva sättet att uppnå säkert dricksvatten under åtgärdsfasen. 

Kostnaden för att genomföra den projekterade åtgärden är uppskattad till 12,1-18,1 
miljoner kronor. 

PROJEKTETS KOSTNADER 
Totalt beviljade länsstyrelsen maximalt 4 500 000 kronor för projektet. Konsultens 
budgetpris uppgick till totalt 2 761 425 kronor (inklusive tre tiiläggsarbeten). 
Bidragsberättigade kostnader för projektet, dvs konsultkostnader samt kommunens 
nedlagda tid för projektledning, har uppgått 2 010 713 kronor. skillnaden mellan 
budget och verklig kostnad beror till största delen av att man i huvudstudien 
felaktigt uppgett att 450 SEV skulle förklassificeras fast det egentligen rörde sig om 
250 stycken. Kostnader för analyser utgör skillnaden. 

Kommunens kostnad i form av nedlagd tid som huvudman är inte bidragsberättigad. 
Under projekttiden har kommunen iagt ner 151 timmar i projektet som huvudman, 
vilket motsvarar en kostnad på 52 095 kronor. 

NÄSTASTEG 
För att kunna genomföra de åtgärder som nu har projekterats krävs att 
Naturvårdsverket beviljar medel för detta. Naturvårdsverket har aviserat att det 
inte kommer att finnas medel förrän tidigast 2016 för åtgärder på Sand såg och 
kvarn. 

När Naturvärdsverket har beviljat medel för genomförande av åtgärder har 
kommunen möjlighet att åta sig huvudmannaskapet även för denna fas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

.att meddela Länsstyrelsen i Västmanland att kommunen har för avsikt att åta sig 
huvudmannaskapet även för genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu 
projekterats på fd Sand såg och kvarn. 

SALA KOMMUN 
Teknisk kontoret 

Bilagor: Sala kommun: Slutrapport- Projektering inför avhjälpande åtgärd på fd Sand 

Såg och Kvarn, Sand 1:26, Sala kommun 

Sweco: Sand såg och kvarn-slutrapport 
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Projektering inför avhjälpande åtgärd på fd Sand Såg och Kvarn, 
Sand 1:26, Sala kommun 

BAKGRUND OCH HISTORIK 
På fastigheten Sand 1:26 Sala kommun bedrevs från 1905 fram till1982 kvarn- och 
sågverksamhet Under perioden 1964-82 har tryckimpregnering av virke bedrivits. 
Preprata innehållande dioxin, koppar och klorfenoler har använts för ändamålet. 
Kvarnverksamhet bedrevs från 1905 men det har inte gått att fastställa när den 
lades ner. Betning av säd ska ha skett med kvicksilverpreparat på 50-60 talet. 

Sala kommun har agerat huvudman för huvudstudie på området och marken har 
visat sig innehålla förhöjda halter av framförallt dioxin och koppar. Huvudstudiens 
åtgärdsutredning och riskvärdering resulterade i ett förordat åtgärdsalternativ i 
form av schaktsanering. Därefter har kommunen ansökt och fått beviljat medel för 
genomförande av förberedelse inför åtgärd och det är det arbetet denna slutrapport 
avser. 

Fastigheten ligger idag i direkt anslutning till Sand 1:2 som används som hem för 
vård och boende. Behandlingshemmet har egen dricksvattentäkt på området. Norr 
om fastigheten ligger en jordbruksfastighet som även de har enskild vattentäkt. 

Fastigheten är belägen på Badelundaåsen som utgör en viktig grundvattentillgång 
med stor betydelse för vattenförsörjningen i Sala kommun. Nedströms området 
ligger tre Natura 2000. 

ÅTGÄRDSMÅL 
Åtgärdsmålen formulerades i huvudstudien. De har under projekteringen granskats 
och det har inte funnits anledning att ändra dessa. 

Övergripande åtgärdsmål 
• Föroreningarna ska inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljö, 

varken för dem som arbetar inom området eller för de som tillfälligt vistas 
inom området. Svamp och bär i områden inom och runt den f.d. 
industrifastigheten ska kunna konsumeras. 

• Växtlighet och djurliv, normalt för ett strövområde, ska kunna etableras i 
området. Ekologiska funktioner ska skyddas. 

• Badelundaåsen och dess vattentäkter ska inte påverkas negativt. Detta 
innebär att grundvattenuttag även i framtiden ska kunna ske inom 
närliggande fastigheter. Framtida grundvattenuttag inom Sand 1:26 förutses 
inte ske. 
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• Resthalter av föroreningar inom de delområden som åtgärdas ska inte 
överstiga de mätbara åtgärdsmålen. 

• Inget rivningsavfall ska finnas kvar synligt eller vara åtkomligt på markytan 
utan grävning. 

• Åtgärder som vidtas inom området inklusive transporter till och från 
fastigheten får inte leda till oacceptabel exponering för föroreningar 
(exempelvis via dammspridning) för omkringboende eller personal i 
samband med entreprenadarbetet. 

• Återställning ska ske med rena ersättningsmassor av lämpligt jordmateriaL 

Mätbara åtgärdsmål 
De mätbara åtgärdsmålen utgörs i detta fall av de platsspecifika riktvärden för mark 
som togs fram i huvudstudien. 

Mätbara åtgärdsmtli för jord i form av haltgränser för sanering enligt förordat åtgärdsalternativ 
{enhet är mgjkg TS förutomfördioxin som angesing TEQjkg TS). 

Ämne Åtgärdsmål 
Kadmium 1,5 mg/kgTS 
Koppar 80 mg/kgTS 

Kvicksilver 0,60 mg/kgTS 
Zink 250 mg/kgTS 

Klorfenoler 0,5 mgjkgTS 
Dioxin (TCDD-ekv) 60 ngTEQ/kgTS 

GENOMFÖRDA FÖRBEREDELSE INFÖRÅTGÄRD 
Kommun har efter avslutad huvudstudie sökt och blivit beviljad 4 500 000 kronor 
för genomförande av förberedelser inför åtgärd. Kommunen upphandlade Vectura 
Consulting AB för genomförande av det förberedande arbetet. Vectura förvärvades 
under slutfasen av projektet av Sweco, vilket har resulterat i att de rapporter som 
producerats endera har Vectruas eller Swecos logga. 

Följande har genomförts: 

• Framtagande av miljökontrollprogram för referensprovtagning, kontroll 
under åtgärd och uppföljning. 

• Genomförande av referensprovtagning i enlighet med framtaget 
miljökontroll program. 

• Förbättrad avgränsning av föroreningarna 

• Förklassificering av selektiva efterbehandlingsvolymer 

• Projektering inför åtgärd. 

• Kompletterande undersökning av kvarnbyggnad. 

2 (12) 
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Resultaten av arbetet har redovisats av VecturajSweco i form av åtta dokument. 

1. Miljökontrollprogram fd Sand såg och kvarn. Referensfas 

2. Rapport: Referensprovtagning fd Sand såg och kvarn 

3. Miljökontrollprogram fd Sand såg och kvarn avseende yt- och grundvatten. 
Genomförandefasen 

4. Miljökontrollprogram fd Sand såg och kvarn avseende yt- och grundvatten. 
Uppföljningsfasen 

5. Sand såg- och kvarn. slutrapport 
(Inklusive bilagor innehållande genomförda utredningar under projekteringen.) 

6. Anmälan om avhjälpande/efterbehandling av föroreningsskada enligt 28 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet- Sand såg och kvarn 
efterbehandling av dioxin- och kopparförorenat område. 

7. Sand såg och kvarn-Förfrågningsunderlag (FFU) ink!. bilagor 

8. Rivningsinventering av magasin, Sand 1:26 

Nedan följer en kort beskrivning av genomförande och resultat. 

Miljökontrollprogram 
Tre miljökontrollprogram har tagits fram, ett för förberedelsefasen, ett för 
åtgärdsfasen och ett för uppföljningsfasen. Kontrollprogrammen omfattar 
provtagning i grundvatten, dricksvattenbrunnar och ytvatten. 

Referensprovtagningen har genomförts under ett års tid vid fyra tillfällen. 
Provtagningen har vid samtliga tillfällen omfattat provtagning i två nya och två 
befintliga grundvattenrör, två dricksvattenbrunnar och två ytvattenprover 
(uppströms och nedströms). Dioxin har detekterats i två grundvattenrör vid ett av 
dessa fyra provtagnings tillfällen. Vid ett tillfälle har även dioxin detekterats i 
ytvattenprov uppströms området. 

Kopparhalten har vid en mätning överstigit gränsen för tjänlig med anmärkning i en 
dricksvattenbrunn. 

Avgränsning av föroreningens utbredning 
I huvudstudien förelåg osäkerheter om föroreningens utbredning. I syfte att minska 
dessa osäkerheter gjordes provtagning och analys i två omgångar. Resultat av det 
arbetet är att området som omfattas av åtgärder har utökats något i den västra 
delen och runt kvarnbyggnaden. Genomförandet och resultatet redovisas i 
slutrapportens bilaga 1, 2, 3 och 4. 

3 (12) 
2014-06-16 



g sALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Förklassificering 
Arbetet inleddes med att en plan för klassificeringen upprättades. Området delades 
in i selektiva efterbehandlingsvolymer (SEV) om 50m3 (10x10x0,5 meter). Totalt 
antal SEV på området uppgick till ca 250 stycken. 

Prover tagna under huvudstudien har sparats på laboratorium för att kunna 
användas i projekteringen. Förklassificeringen har således skett med både nya och 
sparade prover. För varje SEV har ett samlingsprov bestående av fyra delprov 
analyserats med avseende på dioxin, koppar och TOC. 

Klassificering har därefter skett i fyra klasser enligt nedan: 
Tabell Klassning av massor 

Täckmassor 

B-massor > MKM, < FA, Max 5% TOC 1721 
Deponeras 

C-massor > MKM, < FA, > 5% TOC 1503 
Förbränns 

D-massor > FA 278 
Forbranns 

På kartan nedan illustreras saneringsområdet och schaktdjup för respektive SEV. 
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I fem SEV finns kvarstående osäkerheter som måste utredas i genomförandefasen. 
Osäkerheterna består för två punkter (J11 och J13) innehållet av TOC och ett 
samlingsprov krävs för att säkra denna klassning. I tre punkter (G4, F7 och G7) har 
bristfälligt dataunderlag medfört att klassning inte kunnat utföras. Dessa tre 
punkter behöver klassas i samband med åtgärd. För G 4 och F7 gäller osäkerheten 
klassning av massorna, dessa är inte provtagna enligt samma metodik som övriga 
SEV på grund av att de ligger utanför ursprungligt område. Vad gäller G7 så är 
osäkerheten grundad i att man i förklassificeringen hittat föroreningar på djupnivån 
O,S-1 meter trots att man inte förväntat sig det. Provtagning på nivån 1-1,S meter är 
inte genomförda och föroreningarna därmed inte avgränsade i djupled. 

Förklassificeringen är utförd i sådan omfattning att alla massor med undantag för de 
S osäkra rutorna kan lastas på lastbil direkt och transporteras bort till godkänd 
mottagare. Detta medför att förorenade massor inte behöver mellanlagras på 
området i väntan på analyser. 

Utförande och resultat av förklassificeringen redovisas i sin helhet bilaga S och 7 till 
slutrapporten. 

Övrig projektering inför åtgärd 
Projekteringen har utöver avgränsning och förklassificeringen omfattat följande, 
inom parantes anges var resultaten är redovisade: 

• Avgränsning av arbetsområdet (slutrapport) 

• Bedöma möjlighet att omhänderta bark och spånmaterial (Slutrapport) 

• Ta fram en plan för hantering av tegel, större stenar och annat skrot på 
fastigheten som omhändertas (Slutrapport) 

• Genomföra karaktärisering av länsvatten och ta fram plan för 
omhändertagande samt förslag på haltgränser. (Slutrapport + FFU) 

• Ta fram en detaljerad beskrivning av hur schakt under grundvattenytan ska 
utföras. (slutrapport bilaga 8) 

• Genomföra geotekniska undersökningar i slänt. (slutrapport bilaga 9) 

• Upprätta plan för att säkra dricksvattenförsörjningen under åtgärd. 
(Slutrapport) 

• Upprätta plan för fordonstvätt (Siutrapport + FFU) 

• Upprätta anmälan enligt 28 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. (Separat dokument) 

• Ta fram förfrågningsunderlag för saneringsentreprenad (Separat dokument) 

• Ta fram förslag till arbetsmiljöplan (Slutrapport bilaga 10) 

• Ta fram kostnadsberäkningar för sanering och uppföljning (slutrapport) 

Någon exakt plan om föromhändertagande av länsvatten har inte upprättats utan 
skjutits till entreprenören för genomförandet och detsamma gäller planen för 
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fordonstvätt Däremot är förslag på riktvärde för vatten framtaget. Riktvärdet avser 
renat länsvatten som släpps för infiltration på en del av Sand 1:26 som ska saneras 
längre fram i åtgärdsfasen. 

Möjlighet att omhändertas spån och bark är inte utförd i större omfattning än att 
massorna är klassade utifrån innehålla av organiskt material. Detta för att ge 
entreprenören möjlighet att själv välja mottagare och göra de eventuella 
kompletterade undersökningar som just den mottagaren kräver. 

I utredningen gällande dricksvattenhantering under åtgärdsfasen bedömer 
konsulten att det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att säkra dricksvattnet 
under åtgärd är att koppla Sand 1:18 och Sand 1:2 till det kommunala 
dricksvattennätet Detta grundar sig i risken att dioxinhalterna i dricksvattnet 
tillfälligt ökar under åtgärdsfasen och då kan utgöra en risk för människors hälsa. 
Då dioxinanalyser är dyra och tidskrävande är det svårt och dyrt att säkra 
dricksvatten med hjälp av provtagning under åtgärdsfasen. Det går inte heller att 
med säkerhet säga hur lång tid det tar efter åtgärd till dess att påverkan upphör. 
Kommunen delar den bedömningen och det är även ett önskemål från ägaren till 
fastigheten Sand 1:18 där det bedrivs verksamhet i form av hem för vård och 
boende. 

POSITIVA OCH NEGATIVA ERFARENHETER 
I helhet har projektet fortgått som planerat utan större avvikelser. Tidsplanen har 
dock inte kunna hållas fullt ut. Positivt har varit att det inom ramen för 
projekteringen funnits utrymme att avgränsa föroreningarna på ett säkrare sätt än 
vad som var gjort i huvudstudien. 

Negativa erfarenheter som konsulten framfört är att det redan i huvudstudien 
fastställdes att åtgärden ska genomföras som totalentrep renad. Kombinationen med 
att utgå från att det ska vara en totalentreprenad och detaljrikedomen i konsultens 
projekteringsuppdrag var inte en bra kombination. Detta har också resulterat i att 
man lämnat till entreprenaden att bestämma hur länsvatten ska renas och att bark
och spån inte undersöktes närmare än att man analyserat TOC för klassningen. 
Upphandling av totalentreprenad för åtgärder av denna typ av verksamhet kan inte 
rekommenderas av konsultet som förordar att man delar upphandlingen i två delar. 
En upphandling som gäller mottagandet av massor och en som gäller själva 
åtgärden. Med ett sådant upplägg får man bättre konkurens och bättre anbud. 

I huvudstudiens slutskede (2010) beslutade man att spara alla tagna prover hos 
labbet för att kunna använda för för klassificeringen. Tanken var att det var 
kostnadseffektivt och att förklassificeringen skulle ske redan 2012. Proverna har 
använts vid förklassificeringen (hösten 2013) men har föranlett mycket 
administrativt jobb för såväl konsulten som laboratoriet. Det har också visat sig att 
alla sparade prover inte kunnat användas för att de inte är tagna på rätt plats 
ochfeller djup. I det här fallet kunde det vara så att ett sparat prov skulle blandas 
med tre nya delprov för att utgöra ett samlingsprov för en SEV. 

Under projektet har vi haft mycket god relation med fastighetsägaren som varit 
mycket förstående och hjälpsam under projekteringen. Det är med hänsyn till 
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honom ett stort bekymmer att Naturvårdsverket aviserat att det inte kommer finnas 
medel att genomföra åtgärden förrän tidigast 2016. Fastighetsägaren har sedan 
förstudien 2004 väntat på att åtgärden ska genomföras. Kommunen har inte kunnat 
förutspå en sådan fördröjning innan projektet tilldelas pengar för genomförande av 
åtgärder som nu projekterats. Det är svårt att som kommunal huvudman ha goda 
relationer med fastighetsägare i de statligt finansierade projekten när osäkerheten 
om tidsramarana blir så stora. 

NYCKEL TALSREDOVISNING 

Primär förorening 

sekundär 
förorening 

Annan/Övrig 
förorening 

EKONOMI 

Ämnetprodukt Massor (ton)1 

Dioxin 7124 0,107 

Koppar Ingår i ovan 9916 0,2 

Länsstyrelsen beviljad efter ansökan 4 500 000 kronor för förberedande åtgärder på 
Sand såg och kvarn. Projektet upphandlades i två steg: 

1. Miljökontrollprogram tre faser, inkl genomförande av provtagning i 
referens fasen. 

2. Projektering inklusive förklassificering 

Övriga kostnader inom projektet har utgjorts av lagring av prover. Prover tagna i 
huvudstudien har lagrats på ALS Seandinavia AB och i så storutstäckning som 
möjligt använts i för klassificeringen. 

t Mängden massor avser de massor som ska saneras enligt projekteringen. 
z Uppgiften är hämtad ur huvudstudien. 
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Konsultkostnader 
Vectura Consolting vann båda upphandlingarna. Tre tilläggsarbeten har tillkommit: 

1. Provtagning för avgränsning av föroreningsutbredning 

2. Kompletterande provtagning för avgränsning av föroreningsutbredning 

3. Inventering av kvarnbyggnad 

Konsultens budget enligt anbud 

Miljökontrollprogram 33S 610 

Projektering 2 08S 12S 

Tillägg 1 236 990 

Tillägg 2 48 600 

Tillägg 3 ss 100 

Totalt 2 761425 
beställningsbelopp 

Sammanställn ing av projektets konsultkostnader: 

Tidsperiod Totalt Fakturerad Avser 
beställnings- kostnad (kr) 
belopp (kr) 

START 2 761425 

2011 jan-dec 18900 Lagring av prover 

2012 jan 6300 Lagring av prover 

2012 mars 4200 Lagring av prover 

2012juni 46450,50 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2012 juli 8400 Lagring av prover 

2012juli 7125,66 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2012 augusti3 21150,50 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2012 september 67915,30 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2012 oktober 10950,50 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2012 november 24576,12 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2012 december 124890,60 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2012 december 10500 Lagring av prover 

3 Kostnaden är inte rekvirerad. 
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Fortsättning: 

Tidsperiod Totalt Fakturerad Avser 
beställnings- kostnad (kr) 
belopp (kr) 

2013jan 178024,75 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2013 februari 4200 Lagring av prover 

2013 februari 44496,00 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2013 mars 22168 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2013 april 26100 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2013 juni 224712,89 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2013 oktober 426972,04 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2013 december 437056,12 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2014 januari 57550,50 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2014februari 58423,13 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2014mars 27600 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2014april 63100 Konsultkostnad (ink/ analyser) 

2014 maj 36060 Konsultkostnad (ink/ analyser J 

2014maj 31500 Lagring av prover 

TOTALT 1989 323 

Konsultens kostnad har inte uppgått till budeterat pris. Detta beror på att budgeten 
som angavs i anbudet var räknat på uppgiften i huvudstudien att förklassificeringen 
skulle bestå av 450 SEV (10*10*0,5) m. l verkligheten har det krävts enbart 250 SEV 
för att klassa det område som ingår i åtgärden. Detta har medfört att kostnaden 
blivit lägre än beräknat. 
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Kommunens kostnader för nedlagt tid 
Nedan följer en sammaställning av kommunens nedlagda tid i projektet. 

Datum Huvudmannaskap Projektledning 

Kr Timmar Kr Timmar 

2012 Februari o 

Mars 5002,5 14,5 o 

April 14145 41 o 

Maj 9487,50 27,5 o 

juni 6900 20 2070 6 

juli o o o o 

Augusti 345 l 517,5 1,5 

September 5520 16 o o 

Oktober 690 2 862,5 2,5 

November 345 l 4140 12 

December 1725 5 1207,5 3,5 

2013 januari o o o o 

Februari o o o 

Mars 345 l 1035 3 

April o o 172,5 0,5 

Maj 517,50 1,5 o o 

juni o o 345 l 

juli 690 2 1725 5 

Augusti o o o o 

September o o o o 

Oktober o o 1380 4 

November 1035 3 o o 

December 690 2 3105 9 
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2014 Januari 345 l 1035 3 

Fe bruari o o o o 

Ma rs o o 2070 6 

April 2070 6 1035 3 

Maj 172,50 0,5 o o 

Juni 2070 6 690 2 

TOTALT 52 295 151 21390 62 

På grund av eftersläppningar i tidredovisningsprogramet är inte uppgifterna i 
kvartalsrapporten helt synkroniserade med uppgifterna i tabellen ovan. 

Kommunens nedlagda tid i projektet har tidredovisats så att Huvudmannaskap 
(1430) och projektledning (1439)har separerats. Under perioden jan-april2012 
särredovisades inte nedlagd tid på korrekt sätt vilket innebär att tid redovisad i 
1439 egentligen tillhörde tid för upphandling dvs huvudmannaskap enligt 
länsstyrelsens tilldelningsbeslut l tabellen ovan har det justerats. 

l kvartalsrapport Q2 2012 rapporterades att 12 timmar var nedlagda som 
projektledning, 6 av dessa tillhörde dock huvudmannaskap vilket också har justerats 
i tabellen ovan. 

s "Il . ammansta nmg av k "k d ostna er 1 pro) e t et 
Konsultkostnader 1989 323 

Kommunens nedlagda tid 21390 
projektledning 

Projektets totala 2 010 713 
kostnad 

Kommunen har vid tre tillfällen 2012-08-07, 2012-012-18 och 2013-12-16 
rekvirerat 75% av förbrukade konsultkostnader, totalt 1 041 742,755 kronor inom 
projekter. Återstående 25 % samt kostnader därefter och ersättning för kommunens 
tid inom projektledning kommer att rekvireras i separat skrivelse. 

Konsultkostnad i augusti 2012 är inte med i vare sig rekvisitionen i augusti eller 
december 2012 på grund att den hamnade mitt emellan i utskrifterna från 
ekonomisystemet Denna kostnad kommer också rekvireras i slutrekvisitionen. 
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SALA KOMMUN 
Tekniska kontoret 

Lisa Granström 

tf kontorschef 

Bilagor: Utdrag ur ekonomisystemet 

--
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SKRIVELSE 

Länsstyrelsen i Västmanland 
Miljöenheten 
821 86 V ÄSTERÅS 

slutrekvisition av statliga bidragsmedel för genomförande av 
förberedande åtgärder inför efterbehandling, fd Sand Såg och 
Kvarns, Sand 1:26, Sala kommun 

l (4) 
2014-06-16 
SKRIVELSE 

JE NNY SIVARS 
DIREKT: 0224-74 7410 

Länsstyrelsen beslutade 2011-09-27 att vidareförmedla bidrag om högst 4 500 000 
kronor för genomförande av förberedande åtgärder inför efterbehandling av 
fastigheten Sand 1:26, Sala kommun. Projektet är nu avslutat och detta är 
slutrekvisitionen för projektet. 

TIDIGARE UTBETALNINGAR 
Sala kommun har vid tre tidigare tillfällen rekvirerat pengar för förbrukade 
konsultkostnader i projektet. Enligt länsstyrelsens beslut kan 75 o/o av förbrukade 
konsultkostnader betalas ut innan projektet avslutas. 

Datum för Konsultkostnader Utbetalt (75 o/o) Återstår 
rekvisition 

2012-08-07 91 376,16 68 532,12 22 844,04 

2012-12-18 222 882,02 167 161,50 55 720,52 

2013-12-16 1 074 732,18 806 049,135 268 683,045 

Summa: 1388 990,36 1 041 742,755 347 247,605 
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FÖRTECKNING ÖVER FAKTUROR FROM 2013-12-15 
Bokföringsdatum Kostnad Mottagare 

201208031 21150,50 Vectura consulting AB 

20131223 217 757,62 Vectura consulting AB 

20131204 87 190,15 Vectura consulting AB 

20140113 57 550,50 Vectura consulting AB 

20140213 58 423,13 Sweco 

20140314 27 600,00 Sweco 

20140415 63 100,00 Sweco 

20140513 36 060,00 Sweco 

20140528 31500,00 ALS 

Summa: 600 331,90 

Kopior på fakturorna finns i bilaga 1. 

KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL NEDLAGD TID FÖR 
PROJEKTLEDNING 
Enligt länsstyrelsens tilldelningsbeslut punkt 5 kan kommunen få bidrag för den tid i 
projektet som kan hänföras till projektledning. Kommunen har tidredovista nedlagd 
tid separat i det tidrapporteringssystem kommunen använder. Projekt 1430 är 
huvudmannaskap Sand såg och kvarn och projekt 1439 projektledning Sand såg och 
kvar. Under perioden l januari- 1 april redovisades dock all tid på 1439 trots att all 
den tiden härrör till huvudmannaskap. Detta har justerats i tabellen nedan. 

Av tabellen framgår att 62 timmar bidragsberättigade vilket motsvarar en kostnad 
på 21 390 kronor. 

1 Av misstag ej medtagen i rekvisition 2012-12-18 
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Datum 

2012 Februari 

Mars 

April 

Maj 

juni 

juli 

Augusti 

September 

Okto ber 

November 

December 

2013 januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

)u ni 

juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

2014 januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

juni 

TOTALT 

Huvudmannaskap 

Kr Timmar 

S002,S 14,S 

1414S 41 

9487,SO 27,S 

6900 20 

o o 

34S l 

SS20 16 

690 2 

34S l 

172S s 

o o 

o o 

34S l 

o o 

Sl 7,SO l ,S 

o o 

690 2 

o o 

o o 

o o 

103S 3 

690 2 

34S 1 

o o 

o o 

2070 6 

172,SO O,S 

2070 6 

52 295 1S1 

Projektledning 

Kr Timmar 

o 

o 

o 

o 

2070 6 

o o 

Sl7,S l,S 

o o 

862,S 2,S 

4140 12 

1207,S 3,S 

o o 

o 

103S 3 

172,S O,S 

o o 

34S l 

172S s 

o o 

o o 

1380 4 

o o 

310S 9 

103S 3 

o o 

2070 6 

103S 3 

o o 

690 2 

21390 62 
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REKVISITION 
Sammanställning av kostnader som är bidragsberättigade: 

25 % av tidigare rekvisitioner 347 247,605 kronor 

Fakturor som inte tidigare rekvirerats 600 331,90 kronor 

Bidrag för kommunens nedlagda tid 21 390 kronor 
projektledning 

Summa som rekvireras 968 969,50 kronor 

Bidraget ska betalas ut till plusgironummer 123910-2 

Kontohänvisning: 15-165 

Bilagor: 

1. Kopior på fakturor som inte tidigare rekvirerats. 

2. Utdrag ur kommunens ekonomisystem 

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 

Mi Gud;'" 
Lisa Granström 
tf kontorschef 
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lntftg Bokper Dag Vernr lnsdat Transtext 

1981000 201204 18 400551215 20120418 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201204 19 400551222 20120419 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201204 19 

1981000 201205 29 
400551223 20120419 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400551587 20120529 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201205 29 400551589 20120529 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201205 29 400551588 20120529 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201205 08 400551288 20120508 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201205 08 400551279 20120508 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201205 08 400551297 20120508 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201206 27 400552056 20120627 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201206 29 400552059 20120629 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201206 08 400551707 20120608 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201206 08 400551845 20120608 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201206 08 400551896 20120608 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201206 08 400551648 20120608 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201208 08 400552428 20120808 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201209 13 400552821 20120913 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201209 13 400552886 20120913 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201210 05 400553193 20121005 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201211 06 400553343 20121106 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201212 07 

1981000 201212 23 

1981000 201212 07 

1981000 201302 04 

1981000 201303 18 

1981000 201305 13 

1981000 201306 25 

1981000 201307 12 

1981000 201307 12 

1981000 201307 07 

1981000 201311 11 

1981000 201311 11 

1981000 201312 22 

400553789 20121207 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400554198 20121227 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400553809 20121207 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1501938 20130214 VECTURA CONSULTING AB 

400550865 20130318 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400551753 20130513 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1511810 20130626 VECTURA CONSULTING AB 

400552874 20130712 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400552757 20130712 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400552985 20130808 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400553964 20131111 TIMMAR INGENJÖR, TEKN IKER 

400553980 20131111 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

400554762 20131220 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201312 01 1520337 20131209 VECTURA CONSULTING AB 

1981000 201401 19 400550010 20140211 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201403 14 1505037 20140328 SWECO VIAK AB 

1981000 201404 13 400551356 20140508 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201404 20 400551357 20140508 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201405 20 400551603 20140520 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201406 11 400551800 20140611 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201406 11 400551799 20140611 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

Belopp Kvantitet ANSVAR SLAG VERKSAMHET AKTIVITET PROJEKT OBJEKT FRI MOTPART Fakturanr 

3 795,00 

l 035,00 

7 245,00 

690,00 

2 415,00 

690,00 

172,50 

3105,00 

2 415,00 

l 035,00 

690,00 

l 725,00 

690,00 

l 035,00 

l 725,00 

345,00 

3105,00 

2 415,00 

690,00 

345,00 

172,50 

l 035,00 

517,50 

2 396,00 

345,00 

517,50 

59 315,27 

345,00 

345,00 

345,00 

690,00 

345,00 

690,00 

43184,87 

345,00 

27 600,00 

690,00 

1380,00 

172,50 

l 035,00 

l 035,00 

11,00 15000000 94013 11600 

3,00 15000000 94013 11600 

21,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

7,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

0,50 15000000 94013 11600 

9,00 15000000 94013 11600 

7,00 15000000 94013 11600 

3,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

5,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

3,00 15000000 94013 11600 

5,00 15000000 94013 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

9,00 15000000 94013 11600 

7,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

0,50 15000000 94013 11600 

3,00 15000000 94013 11600 

1,50 15000000 94013 11600 

0,00 15000000 47010 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

1,50 15000000 94013 11600 

0,00 15000000 4 7010 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

0,00 15000000 47010 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

0,00 15000000 74510 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

4,00 15000000 94013 11600 

0,50 15000000 94013 11600 

3,00 15000000 94013 11600 

3,00 15000000 94013 11600 

177 863,64 131,50 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

1430 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

92 

15 

15 

15 

15 

15 

20120418-082921-HAA 

20120419-122945-HAA 

20120419-132946-HAA 

20120529-143682-HAA 

20120529-163684-HAA 

20120529-153683-HAA 

20120508-153118-JSI 

20120508-143109-J51 

20120508-163127-J51 

20120627-194220-HAA 

20120629-224243-HAA 

20120608-193829-JSI 

20120608-213968-JSI 

20120608-224020-J51 

20120608-183 770-JSI 

20120808-274728-JSI 

20120913-345631-JSI 

20120913-355702-JSI 

20121005-396106-J51 

20121106-416413-JSI 

20121207-457133-JSI 

20121227-517747-JSI 

20121207-477154-JSI 

700076328 

20130318-088948-JSI 

20130513-016266-JSI 

700082854 

20130712-261961-JSI 

20130712-241798-JSI 

20130808-272226-JSI 

20131111-404523-JSI 

20131111-444540-JSI 

20131220-515856-JSI 

700089595 

20140211-036880-JSI 

2014001575 

20140508-159062-JSI 

20140508-169063-JSI 

20140520-189421-JSI 

20140611-219819-JSI 

20140611-209818-JSI 





lntftg Bokper Dag Vernr lnsdat Transtext 

1981000 201201 27 1501685 20120203 ALS 5CANDINAVIA AB 

.1981000 201203 08 400550562 20120308 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1<1981000 201203 08 400550622 20120308 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1!1981000 201203 08 400550625 20120308 TIMMAR INGENJÖR, TtKNIKER 
~ 1981000 201203 08 400550676 20120308 TIMMAR INGENJÖR, TtKNIKER 

1981000 201203 16 1505778 20120322 ALS 5CANDINAVIA AB 

ll981000 201204 17 400550946 20120417 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

'1:1981000 201204 17 400550963 20120417 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201206 07 1511900 20120611 YECTURACON5LULTING AB 

1981000 201206 08 400551896 20120608 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201206 08 400551707 20120608 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201207 27 1515195 20120730 ALS 5CANDINAVIA AB 
1981000 201207 02 1513820 20120703 YECTURACON5LULTING AB 

1981000 201208 03 1515403 20120808 VECTURA CON5ULTING AB 

1981000 201208 08 400552428 
1981000 201209 11 1517534 

1981000 201210 os 400553073 
400553136 
1520024 

20120808 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
20120914 VECTURA CON5Ul TING AB 

20121005 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
20121005 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
20121017 VECTURA CON5ULTING AB 

1981000 201210 os 
1981000 201210 10 

1981000 201211 06 
1981000 201211 02 

1981000 201211 02 

400553333 20121106 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1521585 20121108 VECTURA CONSULTING AB 

1521586 20121108 VECTURA CON5ULTING A8 

1981000 201211 06 400553353 20121106 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201211 06 400553343 20121106 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201211 20 400553728 20121120 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201212 07 400553789 20121207 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201212 06 1523998 20121207 VECTURA CONSUL TING A8 
1981000 201212 07 1524139 20121207 VECTURA CON5ULTING A8 
1981000 201212 31 1526110 20130108 VECTURA CON5ULTING AB 
1981000 201212 19 1525230 20121221 ALS SeANDINAVIA AB 

1981000 201301 15 1500833 20130124 VECTURA CON5ULTING AB 
1981000 201301 15 1500834 20130124 VECTURA CON5Ul TING AB 

1981000 201302 04 1501937 20130214 VECTURA CON5Ul TING AB 
1981000 201302 06 1502110 20130208 ALS 5CANDINAVIA AB 

1981000 201303 18 400550877 20130318 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201303 05 1503880 20130321 VECTURA CONSULTING AB 

1981000 201304 10 400551295 20130410 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201304 22 1507490 20130425 VECTURACONSULTING AB 

1981000 201306 12 400552234 20130612 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201306 25 1511809 20130626 VECTURA CON5ULTING AB 

1981000 201307 12 400552816 20130712 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201307 12 400552874 20130712 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201310 11 400553527 20131011 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201310 01 1517082 20131010 VECTURA CON5ULTING AB 

1981000 201310 25 1518871 20131029 VECTURA CONSUL TING AB 
1981000 201310 01 1516681 20131029 VECTURA CONSULTING AB 

1981000 201312 04 1521351 20131217 VECTURA CONSULTING AB 

1981000 201312 22 400554762 20131220 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201312 08 400554720 20131219 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201312 23 1523250 20140109 VECTURACON5ULTING AB 
1981000 201312 01 1520404 20131209 VECTURA CON5ULTING AB 

1981000 201401 19 400550010 20140211 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201401 13 1500789 20140127 VECTURA CONSULTING AB 
1981000 201402 13 1502845 20140303 SWECO VIAK AB 

1981000 201403 30 400551164 20140428 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 

1981000 201403 31 400551165 20140428 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201404 15 1507029 20140428 5WECO VIA K AB 

1981000 201404 06 400551355 20140508 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201405 13 1509131 20140528 SWECO VIAK AB 

1981000 201406 11 400551798 20140611 TIMMAR INGENJÖR, TEKNIKER 
1981000 201406 01 1510044 20140613 ALS SeANDINAVIA AB 

Belopp Kvantitet ANSVAR SlAG VERKSAMHET AKTIVITET PROJEKT OBJEKT FRI MOTPART Fakturanr 
6 300,00 0,00 15000000 67999 11600 1439 56377 

l 035,00 3,00 15000000 94013 11600 599 1439 15 20120308-052031-JSI 

l 380,00 4,00 15000000 94013 ll600 599 1439 15 20120308-062091-HAA 

l 725,00 5,00 15000000 94013 11600 599 1439 15 20120308-062094-JSI 

862,50 2,50 15000000 94013 ll600 599 1439 15 20120308-072146-JSI 
4 200,00 0,00 15000000 67999 ll600 1439 59377 

l 725,00 5,00 15000000 94013 11600 599 1439 15 20120417-112589-J51 

345,00 1,00 15000000 94013 11600 599 1439 15 20120417-122607-J51 
46 450,50 0,00 15000000 47090 11600 1439 700062696 

690,00 2,00 15000000 94013 11600 1439 15 20120608-224020-JSI 

1380,00 4,00 15000000 94013 11600 1439 15 20120608-193829-JSI 
8 400,00 0,00 15000000 67999 11600 1439 67564 
7 125,66 0,00 15000000 47090 11600 1439 700063938 

21 150,50 0,00 15000000 47090 11600 1439 700065569 
517,50 

67 915,30 

690,00 
172,50 

lO 950,50 

2 415,00 
12 750,50 
11825,62 

l 035,00 

345,00 

345,00 

1207,50 
59 840,10 
59600,00 
s 450,50 

lO 500,00 

80 924,75 
97100,00 

42 100,00 
4 200,00 

l 035,00 
22168,00 

172,50 
26100,00 

345,00 
165 397,62 

690,00 

l 035,00 

1380,00 
426 972,04 
-66 284,87 

66 284,87 
87 190,50 

2 760,00 

345,00 
217 757,62 

88 923,13 

l 035,00 
57 550,50 
58 423,13 

1380,00 

690,00 
63100,00 

l 035,00 
36 060,00 

690,00 
31 500,00 

1866 388,97 

1,50 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47090 ll600 

2,00 15000000 94013 11600 
0,50 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47090 11600 

7,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47090 11600 

0,00 15000000 47090 ll600 

3,00 15000000 94013 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

1,00 15000000 94013 11600 

3,50 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47090 ll600 

0,00 15000000 47090 ll600 
0,00 15000000 47090 11600 

0,00 15000000 67999 11600 

0,00 15000000 47090 11600 
0,00 15000000 47090 11600 
0,00 15000000 47010 11600 

0,00 15000000 47010 11600 

3,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47010 11600 

0,50 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47010 11600 

1,00 15000000 940!3 11600 
0,00 15000000 47010 11600 

2,00 15000000 94013 11600 

3,00 15000000 94013 11600 

4,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47010 11600 
0,00 15000000 47010 11600 

0,00 15000000 47010 11600 
0,00 15000000 47010 11600 

8,00 15000000 94013 ll600 

1,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 47010 11600 
0,00 15000000 47010 11600 

3,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 74510 11600 
0,00 15000000 74510 ll600 

4,00 15000000 94013 11600 

2,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 74510 11600 

3,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 74510 11600 

2,00 15000000 94013 11600 
0,00 15000000 74510 11600 

82,50 

1439 
1439 

1439 
1439 
1439 

1439 
1439 
1439 

1439 

1439 

1439 

1439 
1439 
1439 
1439 
1439 

1439 

1439 
1439 
1439 

1439 
1439 

1439 
1439 

1439 
1439 

1439 

1439 

1439 
1439 
1439 
1439 
1439 

1439 

1439 
1439 
1439 

1439 
1439 

1439 

1439 

1439 
1439 

1439 
1439 

1439 
1439 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

lS 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

15 

15 
92 

20120808-274728-J51 
700067190 

20121005-375980-J51 
20121005-386046-JSI 
700068905 

20121106-406403-JSI 
700069896 
700069895 

20121106-426423-JSI 

20121106-416413-JSI 

20121120-436926-JSI 

20121207-457133-JSI 
700072049 

700072230 
700074278 
76742 
700075639 

700075638 

700076330 
79320 

20130318·098960-JSI 
700077800 

20130410-109498-JSI 
700079810 

20130612-022940-JSI 
700082875 

20130712-251872-JSI 

20130712-261961-JSI 

20131011-363755-JSI 
700087337 

700088483 
700086822 
70009073712 

20131220-515856-JSI 

20131219-495741-JSI 
70009288310 
700089614 

20140211-036880-JSI 
700093961 

2014130038 

20140428-138682-JSI 

20140428-148683-J51 
2014002576 

20140S08-149061-J51 
2014003720 

201406ll-199817-JSI 
110245 

~ 1 ; rt... a, hr ~ .. k ..d. r b u ~CY'"'" ll.f 'tiO 





Aditro - Skriv ut faktura 700065569 Vernr 1515403 

..:Yectura 

Euel~rens: Jannv Sivar:> 

FAKTURA 

Fakluranr 

700065569 
Oi!Cum 
2<112-07-31 

S;;~la Kommun 
Box 304 

Erbe&UIINng: TKF t 43G. Huyudman Sand, såg & IMrm 
733 25 SAlA Ert IAOIIi-!J~r : 

vlrttretens: 
Vo\rt ijppdtag: 

Al<els$On. Per 
111449 
Sand såg & kvam.ll~program Eleta1Nng5YIIIkor: 30 <lagar netto 

SALA KOMMUN -
KOW.lUN.'>lYRHS<=N FORVA1..1N1NG 

All~ z 01Z -OB- D 1 'rft."" '('Q.. 

Su1ntma enligt fakturas.p~clfikation: 

T1Cogore> f;.lo:t..-er.ol 
Al<1uell raKlUra 
T0111'11ill<lurcr;~r 

Nettobelopp 

21150,00 

Vec.tura Constrltlng AB 
!Kl• 46 
17111 SOLNA 

5:1575 .. 33 
~ 
74 725.33 

25% Moms 
s 287',50 

r,.,,,.,,on 
077'-1 ~9 159 

Vi dl betalning van~l'llig uppge QoC;A: 7000$&55917 

OreeaVT. 
o.fiO 

Org. lll 
~~?679849 

Mo!'T14'""'B· nt 
SEio5'.i7G7084901 

Oss llll~ru!la &llnUt 

20·12..06·30 

&nkglro 
1~? .71 76 

S;rto 

Solna 

Kundl'l1" 

1()1210 

21150,00 

Att bellila J SEK 
2S43S,OO 

Sida l av 2 

http://sak.nekoappO l. sala.se/FtB/rdfak/rdfak_ fakt_print.asp?NEPTUNEID=DFBDF73 ... 2014-06-17 





Aditro- Skriv ut faktura 700065569 Vernr 1515403 Sida 2 av 2 

FAKTURASP,EClFIKATfON Sida t 1 1 

~ectura F~kt\Jr.llri<t DatLJm KYn<'nr 
700065569 2012-07-31 1(}t2'10 

~krlvnlng Jobbtyp P9•il)d• Antal Pris BdOPfl 

111~9101 Sand såg & kvam, konlii'OIIprogram 

Uppdr~gsledning 

Ternmar 

Axelsson, Per 25-2{) 2,0 85!J .OO 1 700,00 

Summa Up;>~ragsledning 1 700,-Q(J 

Provtagningsplin 

Timmar 
Klashed. Emma 26-27 6.0 700,00 4 200.00 

Summa. Provlagnlngs,pla n 4 200,00 

F.ii ltgeoteknili: 

Tlmrnar 

Klashed, Emma 25 1,0 700,00 700,00 

Summa Fältgeoteknik 700,00 

Reforons-promgning 

Timmer 

Blandon, Hann<:~ 25-27 20,0 600.00 1~ 000,00 

Summa Rofcrcns.pmvtagnlng 1200(),00 

·Kontro1lpftl9r.am för r~erensfas 

TimmaJ 
Håkansson. Karslen 25 1,0 850,00 650.00 

SLJmma Kon~rol:lprogram för refefonsfas 8SO,OO 

Kvartal10rapportor 

TirM111r 

Axelsson, Per 2:7 2 ,0 650,•00 1 700,00 

Summa Kv.artalsrapportr.r ~ 7CJ!O,OD 

S1.1mm.1111144g101 Sand såg & kvam, kontrollprogram 21150,00 

Summa faktulöl'tpteltlkllltion Z1150,00 

http://sak.nekoappO l .sala.se/FtB/rdfak/rdfak _ fakt_print.asp?NEPTUNEID=DFBDF73 ... 20 I 4-06- I 7 





Aditro - Skriv ut faktura 7000928831 O Vernr 1523250 

~ectura 

~r r61&r-ens: Jenny Ssvar~ ref nr 1501 

~r boost;tllnolntJ: TK t501 BH39. Huvud~ludi~t 

E~ rM>-msr~gnr: SE2 t 2000200601 
Vil>r rvfu11>ns : Mymede. Ello:e 
V~rt IJppr;lröVJ: 112765 

&3nd, sag & kvarn - ProJe~tNing 

Summa enligt faktLJraspecifikatron: 

Trdi3~ue i:Jkt;.~ruf;z~ 

AklliO!IIa~tura 
Tol:!ll r:;~luu::ral 

1 1()9 2.25, 76 

;?1I75i'lt.J 
1 ns s~3.2a 

FAKTURA 

F:llkluranr 

700092983 
Datum 
2013-12-20 

Sala Kommun 
13ox 75 

7:33 41 SALA 

Betalningsvillkor: 3(). dagar natlo 

VId bet.oln r!1oCJ v.ar vtinlig UPP8" OCR 700092'811-ltO 

_,.---------- --~----~----
' Nettobelopp 

217 157,5l) 

Veclura Consulting AB 
!lOA do 
171 l' $0~NA 

25% MOm$ 

64 439,3-B 

Hl~fon 

C-771·15~ 15~ 

Ölesavr. 

0,12 

Org.nr 
55676791!4~ 

Mom~r"9- nr 
St;55G?G?9~4!)0! 

0$S tlllh;~nc!a sen;~$t 

2014·l)1-19 

8•11kgiro 
:!57·717B 
S3tc 

Solni) 

l<u.ndnr 
101210 

Sida l av 3 

217 757,50 

Att betala l SfK 

27219i,Q{) 

http://saknekoappO 1.sala.se/FtB/rdfak/rdfak _ fakt_print.asp?NEPTUNEID=DFBDF73 ... 2014-06-19 





Aditro - Skriv ut faktura 7000928831 O Vernr 1523250 Sida 2 av 3 

FAKTURASPECIFtKATION S itt~ l l ~ 

.Yectura Fallturanr O a tum Kundnr 
7000&2883 2013-12-20 101210 

e~skrivtring Jobtrlyp P!!#lod Anta l P'rt$ e~topp 

11Z76S101 Sand, säg & kvarn· Projektering 

Uppd ragslcdnlng 

Timrn;)t 
Mymede, Elk.e 48 4,0 650,0(} 3 400o,OCI 

Summa Uppdragsledning 340()1,00. 

Provtag nlng 

Omkos1n~.o·er 

Mälare:.;pres5en (transpor. av prover) 440.,00 
Lat:.anal~·ser ALS Scand ina~ia AB 131 312}5-Q 
Lal}analyser ALS Scan.::llnavia 1>.8 ·1 760,00 

$u mm <J ?rovt<Jg flin g 129 ~92,SO 

Utredning bark & span 

Tlrnmar 

Wr<~fter. John 47-48 20,0 800,00 16 000,0 1} 

Summa Utredni11g ban< & ~pän 16 000,00 

lttredn~l1g stefl & sl<rot 

T•mmar 
Bl;mdon, H<J•nna 47 1,0 600,00 600,00 
Wraf!er, John 47-50 24,0 800,00 19 200,00 

Summa Utredning sten & r.krot 1!1800,00 

Utredning förorenat vattctn 

Tlmmac 
Hernqv•st, lisa 50 4 ,0 800,00 3 200,00 

Summa Utr~dnlng förorenat vatten 3 zoo.oo 
Seskrlvnln9 senakt under gv·yla 

Timmar 
Wrafte~. John 50 6,0 800,00 4 600,00 

S.umm~~: Beskrivnl.n·g ·schakt under gv-yta 4 600,00 

P.l.;~" d rlcksvattenför!;lörj ni ng 

Timm.ar 
Noresten, Sarbro 49 1,0 650,0(} 6SC•,OO 

Summ:a Plan drii:ksval:le:nförsörjnin.g 6$0o,0C) 

U pprät.tande ;~v FFU 

Timmar 
Myrtrede. Elke 4950 34,0 SSD,OO 28 900,00 
Wrattc•, John 48-50 5,0 8GO.OO 4 800',01} 

Summa Upp~ättande av FFU 33 700,00' 

Avgränsnlng.ar 

Ot't)tOStl1ader 
Avgrans . .o1ing: ALS Scanoin.-:v•a AS 6 2 '5,00 

http :// saknekoappO l . sala_ se/FtB/rdfak/rdfak _f akt _print. asp ?NEPTUNEID= D FB D F73 ... 2 O 14-06-19 





Aditro - Skriv ut faktura 7000928831 O Vernr 1523250 

FAKTURASPECIFIKATION 

.Yectura 

Summa Avgränsningar 

f'akwranr 
70(i:l92.B83 

Jobbtyp 

Summa 112765101 Sand, a.åg & kvarn -Projektering 

Summa faktu raspecifl kation 

P«riOd 

Oatum 
2013-12-20 

At'ii:JI 

Kundnr 
10:21() 

Sida 3 av 3 

Sid:t 2i2 

BeJ.opp 

6 215,00 

217 7!S'f,SO 

217 757,5Q 

http://saknekoappO 1.sala.se/FtB/rdfak/rdfak _ fakt_print.asp?NEPTUNEID=DFBDF73 ... 20 14-06- 19 





Aditro- Skriv ut faktura 70009073712 Vernr 1521351 

.Yectura 

Ern:l~n~; 

Er bestlill11ln9: 

Ert momsn!'!gnr: 

VL- .....rere111S: 

Vål'\uppdr~: 

Jenny Si~ars r•l1 nr 15(l1 
Ti< 1501 B~4:)9, 1-i~v~~:udie 
SE2 t200D200S01 
Mym.ede, Elke 
112765 
S~d. 5<\!) & k\•am • Pro)ekle{rl'lg 

Summa enl~gt t.al<w raspeclflkatlon: 

Trdig~r'e tokbt"'oS! 
Akli,IOil taktura 
Tol~l r;;<lurer"t 

l Ner:tobe1opp 

87 190,00 

V~~tura Consulting AB 
Bo:..46 
171 11 SOl.riA 

1 022 035,76 

l!L..!.l!lliQ 
1 1(19225,76 

:lij% MOi'ri$ 

21 797 ,5.1) 

Te-li!lon 
[·771-15~ 1 ~ 

FAKTURA 
Faktur-mr 
700090737 

~ 

Daturn 
2013--11-26 

~J""\_ . • .. ·' 
f{u{'..-'iM-!_., . ; .. ; . , . .• •. 

•i .,,. ·: .. .-.. 
Stfä KOrfii'ni.J n 
8Dll 75 -~l,; - 11 - l 8 

733 21 SALA 

BMa.tning~villh.M: 30 dagar neM 

Ört$~\l't. O$$liilh.;.,;d01i M~$t 
0,50 2013·12·26 

Org. 'lt B~l'lkg<to 

556707~1149 357.7178 
Mcmsre-g. nr s.;itl!' 
S6&~Gi'G1984S.~, S-Qino:l 

K t.mdnr 

10121() 

Sida l av 2 

S7190,DD 

Attbelala j $EK 
109 99.8,00 

http://saknekoappO l.sala.se/FtB/rdfak/rdfak _ fakt_print.asp?NEPTUNEID=DFBDF73 ... 2014-06-17 





Aditro- Skriv ut faktura 70009073712 Vernr 1521351 Sida 2 av 2 

FAKTURASPECIFIKATION Sido> 111 

..Yectura Fakturan r Daltum Kundnr 
700090737 2013·11·~ 101210 

B:Mkrivnlng Jobbtyp P~riod Antal Pris Elvlopp 

1127&!51 Cl1 Sand, så.g & kV<lHI • Projekterillg 

U~pdragslednlng 

Tunmar 

Mymede. Elke 43-45 a.o 850,0() 6 800,00 

Summa Uppdragsledning 6 80().00 

Möten 

T1mmar 

Wrafler, John 43 1,G 800,00 800.00 

Summa Möti!n $00,00 

Provtagning 

Timmar 
Blandon. Hanna 45 7,0 600,{]0 4 200,00 

Summa Provtagning 4 200,00 

Utredliling bark & ~pilon 

Timmar 
Jorh~. Elias 45 4,0 600,00 3200,00 

Wtaf1er. John 43-46 62.0 600,00 49 600,0() 

Summa Uuednfng bark & span 52801).,00 

Beskrlvn·lng schakt under gv-yta 

Timmar 

Vllr:after, John A4 2.0 800 ,00 1 6{]0,00 

Summa Bee.krivnillg schakt under gv·yt<~ 1 SDO,OO 

Upprätt;mde av FFU 

Timmar 

.Mrholt, Eli~s 43-4-4 4,0 1300.00 3 200,00 

Summa Up~rätt;md& aV F:FI.J 3 2:0(),0() 

AvgrämminQar 

Omk.ostn<lder 
ALS Seandinavia AB 14 190,00 

Summa Avgränsningar 14 190,00 

Summ~ 112766101 Sand, s.ilg & lwarn ·Projekte-ring 83 590,00 

112766102 Rivningsinve-ntering 

Provtagning 

Timmar 

Th-e[in . Anders 45 M 600,QO 31;\00,00 

S.umm~ Provtagning :\600,00 

Summil112765102 R lvningl>inveme-ri ng l60<l,OO 

Summa fakturas pecil'ikatJ.on 87190,00 

http :/ /saknekoappO l. sala. se/FtB/rdfak/ rdfak _ fakt __print.asp ?NEPTUNEID= D FB D F7 3.. . 20 14-06- l 7 





Aditro- Skriv ut faktura 700093961 Vernr 1500789 

E< r&fereoll5: Jenny Swars ref nr 1M1 

Er be~tl!llnlng ; TK 1501 BH39. H~r'"Jd:.luore 
E~ IT>QI>l&rq.g·ov: SE-212000209601 

Viior rele<ens; 

V~rt IJppdrag; 
Mvrher.!e. El< e 
1t2765 
Sand, säg & lo:varn- PrOJe·;;t-ering 

upperbe1at aecember 20 13 

Summa enligt faktul'35-pecifikatron: 

iii:iir.:nne-f~:lut.er~l 

Aktuelll.,~1~ra 
Tc-tol bkt'Urer<>1 

Netto!belopp. 

57 550.00 

Vectura Consultin•g A.B 
Bt•7. 46 
171 11 SOLI.A 

1 .>26 9e:~,2~; 

!",r ~==.Q or,. 
1 3~-4 5~-"3, 2S· 

25% Moru:!> 
14337,50 

Tel~f<l•l 

077i-i 59 159 

FAKTURA 
03luln 

201 4-01 -1{) 

Sala Kommun 
Sox 75 

733 21 SALA 

Betalnl~~9~lllo:or. 30 daga r netto 

Ö~avr. Os.s tlllhan.da sen~st 

o.so 4!1)14·02·09 

Org. r~r i3al'lk!l<ro 
5~7~7·a849 JE-7-717<> 

~(111\Sf~!J. nr Slltu-
SE~5671J79EA!i'J1 Solr•3 

Kundnr 
10 t210 

Sida l av 3 

57 550,00 

.Att beta.le i SEK 

71933,00 

http://saknekoappO l.sala.se/FtB/rdfak/rdfak _fakt_print.asp?NEPTUNEID=DFBDF73 ... 2014-06-17 





Aditro- Skriv ut faktura 700093961 Vernr 1500789 Sida 2 av 3 

FAKTURASPECIF!IKATION Sl~a 1 f 2 

..Yecturo Faklura·nr Diltum Kuttelo-or 

700093961 ~!014-01·10 1012~0 

Beskrivning Jobbtyp Period Antal Pns scr.opp 

112765101 Sand, s.fllg, & kvam- Projektering 

l.lp~ril·!ll~ led n in g 

Timmer 

Myrhede, Et'ke 51 1 ,(J 85iJ.OO 850.00 

Summa UppdiragsledniniJ 850 ,00 

Möten 

Timmar 

MytheCU!, E;:lke 51 8,0 350.00 6 8()0,00 

Summa Möt~n 6 SOO,llO 

Prvv~gning 

Timmar 
Btanoon, Han11a 49 8.0 600,00 4 800.00 

Miklar. TK. 

CNU350 650.- per dag 1.11 o550,00 6-50,00 
Summa Provtagning 5 450,00 

Utredning !ten a. s.krot 

Timr'TiOir 

VVrafter. John 51 3,0 800,00 2 400,00 

S1.1mma U1r~(iniJlg ste11 & sk.rol 2400,01) 

Utred11ing föroren3t vatten 

Timrnl!.r 

Hemqvist, Liso 51 3,0 800.00 2 400,{)0 

Summe Uhed.ning förorenat 1J31t~n 2 400,00 

Seskrfrvnhng schakt under gv.yla 

Tlmmaf 

Wrarter, J!o-hn 5t 1.0 600,00 800,00 

Summa Beskrlvnlng s-ch.akt under gv-yta 600,00 

Upprättande av f'.f=U 

Timmar 

Lundgren. Helen 50·51 5,0 800,00 HlOO,OC• 
Mymede. Elke 51-52 24,0 650,00• 20400,00 
Wrafle~ . Jahn 51 6,0 BO!i.CO 4 801},00 

Summa Upprältanda- .tv FFLI 2&200,00• 

Upp·rättande -BV anmäl~n §.28 

Tir~;,mu 

t-loresta.n Bafbm S1 9,0 650.00 5 850.0(} 
Sum.ma u ppräUande il!v anmäla t\ §2B 5 850,00 

Avgrämmlt1o9ar 

Tornrn3r 

Jomc-tt. Elias /!7 1.0 e·oo,oo $CO.C<J 

http :// saknekoappO l. sala. se/FtB/rdfak/rdfak _f akt _print. asp ?NEPTUNEID= D FB D F73... 2 O 14-06-1 7 





Aditro- Skriv ut faktura 2014130038 Yernr 1502845 

• 
SWECO~ l:~ • . ,, ........ .._ .... ... , . • . . • . ~ 

~~o·,;,;J.u:,ss·l.,..',l' '·'' . ! <·. ·. · · ~' ,.f-_;,::,·"'=~==========================4 

Sala Kommun 
Box 75 

733 21 SALA 

MI:.. ZW: -02-

1o1276~0(1(1 Sand, d .g & kvarn - Projekten 

ARVODE T Ot.1 VECKA 140~ 
lorOR.fSTEN S.o\RaRO 
SUMMA ARVODE 

1612765001 Uppdragsludnln1J,S<1nd, Si\9 & kV 

A.RVOD.E T O llol VECKA 1405 
MYRHEDG E:LKE 

SUMMA. ARVOOE 

1 61276-5008 Provtagnlng,Sand, sag & kvam 

AA.VOOE T O M VECKA 14~$ 
llLP.NDON' HAMlA 

SU~AAR'\IOOE 

!H LAGG 
ÖVRIGA IJTLAGG 
SUMMA UTLÄGG 

1612765(110 Ulrl!!dning sten & skrot,Sand, s 

ARVOOS T 0 III VECKA l 40~ 

WRIIF'f~R JO.~IN 

SUMMAA.!WOO~ 

·lG127G5011 litredning för~:>r<>n~ ~ v.:tllt!ll,58t1 

AFi'JOti~ 1' 0 M VECKA 1.40~ 

'N~\'Y.~f\'et:O.~ 

~-o,,~i:A.*~.,&~~.ee 

13 Faktura 2014130038 

Bankgiro 569·367~ 

FaJrturadatum 140212 

Förfallodatum 140314 

Er referens J.;.t'ln)' Siv~r~ ref nr 1501 

Ertro~s•v TK 1$(11 81439, Huvudstudie 

Vilr i"Qfc rcn::; M'fRHED:E EU<E 

l<und nr 

VAT 

7~1210 

5 E2120002091U}1 

l ill"nilr 

<.O~ 

Tlm~N~r 

1,0G· 

Th,tnl;!lr 

5,0J 

T imtnar 

~.00 

Tlmm;>r 

B~ ~S9-~t:·7ei 
EuC F.SS~St:;~.s 

T lm pris 
~~.()3 

Timpris 

e6~.tl~ 

Timprls 

~CQ.OO 

Tlm:prj o 

suo:3o 

T l~,. 

{1!>1~pp 

uoo.on 
"1.300,00 

Boetopp 
5.!!50,0:) 

5.~0.00 

e~lopp 

;UXIP.GIJ 
}..OQO,QQ 

B~lopp 

173,46 

H3,4~ 

llolopp 

2..10!>.00 
2.4{11),00 

Belopp 

TRAN51"0RT 

SWECO EN".~RCNUENT ~~;; 
GJORWELLSO"' rA N' :I'Z 
BOX~ 
~CQ ~ij SJO:::t\ .... :aLN 
T o l dm 0!1-EliG Gj O~ 
Telal~• 08#.<550 lO 

O' g r( 55634€.-c-~27 , st~!E= STCCt~HOLrt 
hl!llh i s•t•ECO~ ket~n4n 

lf!AN SES~E•Y.IOCC<:•)<l52261•J92~ 1? 
C..DJ~m~ l :o~tll:t deb1!er:r:. ~nh~l r0·u~L ~; 
'IA.TS655~WJ321C·1. F-<J~a;te~·•i81ir.r.o?S. 

Sida l av 2 
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Aditro- Skriv ut faktura 2014130038 Vernr 1502845 

2 

Falcturamotlagare 

• 
SWECO~ 

Ssla Kommun 
(ko;~; 75 

n:s 21 SALA 

WRAFTER JOHN 
SUMM'.A A~Völit 

"16-12765Q12 6e$krJvnlng schakt under gv-yt 

AFNOOe T O M VeCi<A 1~1)~ 

HERNOVIST LLS-'< 
WRAFTER J OHtJ 
SUMMA ARiiOOE 

1612765015 Upprattaonde av FFU, Sand, så9' 8. 

ARVODE T O M VECKA 1~0'li 

JOR.'iOH EUAS 
MYRHEDE EI..KE 
'NRAFT.:R: JOHt4 
S'UMMA AR~ODE 

iiOIGAR:E F~.'TURERhT AFt>JOOE 
TIDIGARE FAI(fURERAT UTLÄGG 

Summa exkL moons 
ll.o(Wi!rcll)!;~k;~ll<tl % be <il kr:;~ l p~ 5~ ~Z3,MI 

Ör'fl!Litjdmrrrt;J 
ATIIUITALA, SEK 
E·,or.I>....-Ja wrmäokninR•r nrCl ~rlf• a 1&hl••• a•;all 

•.V~\'J &'Al) CC' :;_e 
·tnv·:l t:.~#~~=.,.!.:!! 

Faktura 2014130038 

Baalllgi ro 5W·J6-76 

Fakturadatul!l'l 140212 

Förfal:lodatum 140314 

Er rlffilrens Joony Sivar$ tll:!f n-r 1501 

Ert rafurensnr TK 1501 Br439, HuWtl$tu(lie 

Var rcforqn$ MYRHEOE E~KE 

Kund nr 70121 O 

VA T $1:2120002:&9Bil1 

1,00 

Tln1n1ar 
1.00 
7,00 

r•~'IVI"' 
1.UO 
9,00 

JHJD 

(;~. 151>-(h? 

61!6.38~.26 

e-3 ~~·~r6 
!liC ESSESf..SS 

800.G~ 

ill'lw;'i9 
800,00 

850,00 

Tlmp""' 
&JO.Oil 
~50 .(10 

~;Hj_(lf) 

800,1)J 

Ol)O,DD 

BE-lopp 
8GO .~O 

5.9<ii:O.OD 
6.75G.CJO 

!lcl<>.PIP 

BOn·.Ot· 
?.{!!)IJ,IXJ 

2~(;00:00 

3;8 ,1)~1)-,0 (1-

(>(!.42),46 
14.605,87: 

E;WECO EN<'IRD?-IMENT A'fJ 
G-JÖf\WI:llS·~A T o\ N :22 
BC•X 3404.:1 
1 ~0 tf.· STO(:~;H(:i,ol;l 
Tel of= OH-1>9:. fiU CC• 
Tel!:!filX {19-l?~ ~~1010 

Cr·t~ r.r !i!iij::!4G.-0::!-::!7 , ~;,le S10CK~0LM 
i1<1öir r .SI'iEO~· • kcrcl!rnoc 

[8o>,tJ SE~~~)JOCC~A-,~52:i810~217f.. 

O·i.'i • rMJ;,;.>; .-rla ~biler~~ ~rrl'.)': fi;lmeL 5<; 
VAl SE~!ft.i:~!-49'J:i(li'l)1. F <ok;~t':<Qhc•ns. rmnc~ 

Sida 2 av 2 
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Aditro- Skriv ut faktura 2014001575 Vernr 1505037 

l 

! 

- ., 
-~ 
............... i( 

--~ 
;,: 

1 

• 
SWECO~ 
GfOr,.'eiiSij81Bfl 22, so>: 34044 
100 Ztl Sitd\\iorrt\ 

Faktura 

B.alllltgii'C 569·3676 

Fakt~~t:ad3tum 140307 

Förfallodatum 140404 

2014001575 

E:r r~e.rens Jen11y Sl-van; ntf nr-1501 

E:rt referensnr TK 1501 81439, H l.l"'ud:stud~<~ 

Var referellJS ~RfiEaeEU<e 

Kund nr 701•210 

VAl' SE2120tlll209801 

.. 

1G12755DOO Sand, ri9'& kvarn· ProJelttl!rJ 

ARVOOE ;r O M VECKA 1 ofO'j 

NCYRE5TEN BARaRO 
S\Jlll!iiA. ARVODE 

1612765001 l)ppdrags·lednlng,Saml, sig & kv 

ARVOOC. T O M VE.CKA 140-9 
MW~H~DE" ~~Kl,; 

stJMMA A.R:VOOE. 

161276~11 Utnidni~ foto>ro nat v•t~t!ll,San 

ARVODE T O M VECM 1~$ 

WRAFIE~ .iO!-iN 

SUMMA ARVtmlö 

16i.2Tii5o 1Z BeE>krlvnlng schakt un~r 11V•Yt 

AFtVODE T O M VECKA ~411$ 

IM.TSOOTTER FRIO/l 

HI::RNOVIST US.; 

WAAFTEF1 JO~N 

SUMMIA ARVODE 

1612765013 Plan d"rick&watte nförsö!';i11i ng, s 

ARVODE T O IM VECKA 1 .COli! 
WRAFTER Jo~·"' 

SUMMAARVOD!i:: 

Summa exkl. moms 

·C'fflr.i:t.!ltl~ .ttrtm..,r1.nin~r rna t denn..:. fOJklllT"il s~.:~ Il ~e:ns inGf'll 8 ~~. 

$1'11,;1.-C• ~tlV•RONMENT r.S 
GJOOI'IElLSGATAN 22 
'30.~ 341)44 

1M 2li 5TOOJ<:HOLM 
Te<,.lOn 00·695 6Cl Q!:O 
Tel~la~ C<8·695 6Q ~l) 

WWI'".SW'!OQ ~8· 

ln.,.(fla;!@SVC.ltCD.Se 
0-'·~ f'o! f~~l_i.OU7, <~l<> SrOCKf-+tr_M 
'hg;k 1 Slfn;CQ . k.Clnclflmnn 

•Y i o, f, . 
. .. , .1' 

MI:. z o r.f ~m-
.. 

1 '1 
Sala Kcmmu->1'4 - J.;) 

Box 75 

733 21 SALA 

·- TIIT'Im;>:r 

~.00 

l ~~n mu 

~.1'10 

Tornmar 
4.00 

Timm011r 

7,CO 
3,l!Q 

7.!lQ 

Timmar 

~.to 

B!; 5ö~JI>75 
EIIC ESSESfSS 

Tunpris 

6~0,ro 

i liDpris 

85a,Cl:l 

Ta~nprl& 

tii{JI) ,r,(t 

limpris 

IMIO,OO 
&00.00 
8r.o.oo 

Tomf)rls 
&!J(J.()l 

• •• l ~ .. . 

r~ fiii " 8 

~lopp 

5 .650;00 

5.85-CI,OD 

Belopp 
2.S5{),Da 

l-5$D,QO 

e.sopp 
~ 20D.OD 

u~ o.~ 

ll;;olopp 

5.6()0.00 
2400.110 

S c60D,OO 

,:L&lll!l,O.O 

flelof)p 
2.4<10.00 
2..41Xl,OO 

27.60CM!O 

TRANSP<!IU 

19M! SE~5C.((I{JC<)~QS220 10!!~17~ 
C.~•rnalsr.!Jnl~ deL'ill!ri!e e<~ iO'I P.ållteL §6 
w .. r 5E55Ql'IF,OJ21"0t F-~h<lNooavi>. ~"'las 

Sida l av 2 
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Aditro- Skriv ut faktura 201 4001 575 Vernr 1505037 

2 

• 
SWECO~ 
fjJOrWell&pstaf\ zz. Box 34044 
1002S Sllctk~"'lm Fakturamottagare 

Faktura 2014{)01575 

Bankgiro 569-3676 

Fakturaciatum 14D307 

Föl'faii~X~atum 140404 

e~ r41f~$ Jetnny S-iVlln nf nr 1501 

Ert rofOroASPr TK 1.501 1'):143S, Hwvudstu~i<!o 

Vilr rvhlrcm; MYRHEDE ELKJ; 

l<u~td nr 7(1-1210 

TIOIC.ARE MKTIJRE~AT A~llOOE 
TIDIGARE IFAI<i\IRSAAT U!li\OG 

Of;;.gu{j'>!in1nlng 
A.TH!IE.TALA, SEK 
E-mrr.unlb :~nm:Jncr~ri!Q.Oir rnat don n:) 1a~k1ur.:t siGJ II QOr.u li"):Jm 8: ,d r. 

S1'1ECO EN\•IRONME~T AH 
~VfEU.SGATAN 22 
~OX 3404'1 
HJO :ffi STOCKL"'OLM 
T oto&.ln ~~G95 ~l) oa 
T ciaföl K r.~fi!;5 ijf) 1(1 

Wo/W.~.~ 

rn.~$~\'lfOO.~ 

Or~ nr 5563<16-lJW , $S«< STO(;KHOLM 
In !?o> r l sweco - ~oncornoro 

Sal.a Kornmun 
Box 75 

756.400,00 

6116.556,72 

811 56!1.36>76 
BIC ESSE:5E5S 

6.900.00 

0.00 
34.500,00 

IB.r..N 5E54~'1!1000C0052'U1 092176 
~OJ~m~l~r~l~ l)e'bl\f!r11~ ~nligl RIWel §& 
1JATS9~GWJC•l:i1~'\ F«io,._-;-,.t><l-•IG r.nn~M 

Sida 2 av 2 
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Aditro - Skriv ut faktura 2014002576 Vernr 1507029 

-- Sl 
: 

-- ·~ 
- ~ , 
-ii 

;, 

- -

• 
SWECO~ 
G;!irw<!ll~alatl 22, Box 34044 
100 2tl Sii:'Ol<ho'm 

Faktura 20 ~4@.9?.~l:t? ' ' 
KQI.•.J;.:L1\1;.i"l'. 

Banllgiro 56!1-3676 
An k. ZOl4 

F~. ktunu;J/Jtt.~m 141)4107 

l'örfallc>d:t~b.arn 140507 

ermr;or.en~ .Jenny Siv~~ ,.,~ nr 15ll 1 

Ert rvJarensnr T1( 1 S01 8143~. Hu1tl.llds!:ud'le 

V/Jr (efet>OI'$ M.VR!-1 !!~E: ElKE 

Kund l'lt 701210 

VAT SE212.0002.1)9B01 

1612?65000 Sand, säg & kvam - Projekt&ri 

lli 127ii5ilnl1 Uppiiragsledning.Sand, såg & kv 

,_RIIODIO T O M VECKA 1413 
OOFVELl JEN!fl' 
MYR!-IEDE ELKE 
SUMMA ARVODE 

16127651)06 tJisättn in~Jflnmiitn in g,Satt~d, s.il!:l 
lnrnälning av avloppsanläggnir..g 

ARVODE T O 11/1 VIOCKA H n 
PERNELL S11G 

SUMMAAA\IOOE 

1612765011 Ullednlng fårorenat vatten,San 

AR\IQI)Ei Q M V~KA 1413 
\'/RAFTER JOJotill 

SUMMA ARV.OOE 

t6127G5012 Be5llrivning ·sch• kt und~r gv-yt 

AAVOOE T' O M Vt:CKA 1413 

'IVRo!\FTERJOHN 
SU:MMA. Altl/O PI' 

1Gt27GS013 Pl~n drle.l<sv~tt~l'lfi;it$i;lrjning,S 

ARVODE T O ... VECKA UU 

E--'91111Jalla enm~I'X~Ingi!C l1'l<J1 tton!'• f.ot-:ur.> •l;:> l ct.Jr.>o oro m 6 d~r. 

WAWS"lKD~e 

lrro"OOC1!l!il60'IeCO.~ 

Faklut.81lt01t99are 

: .:<,';l~;; :=öiWIILTNtr~s Kommun 
Bo.: 75 

-.0'- f f 

7:l3 z 1 $.Al,.A 

Timmar 
B,OO 
e.~o 

Timmar 

8,00 

Timltler 
IH Q 

Timmar 
7:00 

1imm3r 

Btl !55!1- 3676 
BIG ESSESCSS 

~~ ~ 

llit>porls. Belopp 
OOO,CO 4.1!(10.00 
SSO,t(l 6.8CO.CO 

11.600,(1o0 

Tunpris Detopp 
9CO,(iJ 7.2:00,00 

7.200,0~ 

nmprtt> Belopp 
~C<J.D() &A00.0() 

G.400,l!(l 

nmprtfi Beolopp 
aso.oo 5.!151),0() 

5.9.50,0(1 

limpris Oo!Dpp 

TRANSPO~T 

SW.E::O EN'JIRO~IJ!i:Nf o!.B 
GJÖRWELLSI..lA l AN 22 
eox:34C<o~o< 
100 ~ Sr O CKHOLM 
i.!•r,,<Jil-j)961.lO oo 
Tetc~K <JP ... ii!:~.Oo 10 

O'll ror SSt;3q6-{1327 , SSte STOCKHOW 
lng..lr i S'A'ECO · kt.)ocenlen 

6At+ SE!:-4.!iOOOJUCOJ!:iU.9-":ir.'92 'J 7S 
OrOjsM<\iSI'<lrt.<~ ~E>:> r~ r~:; ~ nllgl Ro,nl .. ~ §~ 
VAT !;f.S~G.~()l2TC\ ~·5k3-::ot:o.io fonn"-' 

Sida l av 2 
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Aditro- Skriv ut faktura 2014002576 Vernr 1507029 

• 
SWECO~ 
GjOrwE<f>gB~9n :?2, Bo~ :J-~~ 
lOD 26 S~tkholm 

Faktura 

Bsn.kgi~D 569-3.676 

FmkturadaiUIII t40o407 

Förfallodatum 140.507 

2014002576 

Er l'etfenns Je.nny Sivars re f r:1r 15'01 

Ert referens11r iK 1501 B 1439, HuvUd$tudi(l 

Vår refilre n s MVRHeOEEL~ 

Kund nr 701:2:111 

VAT SE2U0002Q9801 

WRAFiER JOHN 
15\JM~I\A~OOE 

16112765015 Upprättande av FFU,Sand, såg & 
R:<l'vlc.!~ 8\1 nlnlng arbetsområde m a·•lopp&anlåggning 
Kompleliering med ÖVersik!skartc 
F J!tdl!;}9l.!lllande a~· FFU 

ARVOOE T O Pil VECKA. '4t3 
JÖRHOLT !;i.IAS 

MYRtiEOE ELI<:c 
WRAFTER JOIH< 
SUMfltJI, ARVQ;DE 

1612.76-5016 Upprätta.nda av a nmiililn §2~.San 

ARVOOE T O M \IED(A 1413 

NOOESiEN BARBRO 

stiMMA ARVOOO 

1612.765017 IUPIJ)riitta.nde ~-v AMP ,sane~ , $419 & 

. ARVODET O M VECKA U13 

WRAFiTER JOHt; 

SIJMF-'A AR'~ O(!~ 

11DIG.AR!; fAKTURERAT ARVODE 

TIDIGARE fAKTURERAr UH.AGG 

Summ~ e~<kL mom~ 
Mt!<'våfd~..Sll: 2'5 % l!C•<<!kNit p~ 6:i H:>l.llO 

o ..... 9ul}l!rnni~~g 
ATTBE.TAlASEK 
EYilr't.llell& ~""l&'~<nr~r <oQl. o:t~nn.; l9~11!ra ~k~ Il g nr~• i non-. !l d sr. 

SWECO ENV~<Ot<Mel\lT 1>a 
G~lfoi'EU.SGo\ rA~ 22 
90:< WJ44 
fOOZii siOö;!IOLM 
f o~ron CLS.S.9!:i l::•) OC· 
1iolofo> öB-<'>~~ F.(! ~; p 

--

Y,"ri'Nf.~~.!i-o 

lm<~>~~·;waoo . •• 
Org nt 55\l346·U<!21 , ~,w, S10CKHOLM 
1rq61 i SWECO- kon~nfl'l 

S:.l:a Kornmun 
Box75 

73321 SAI.A 

2,00 

T~ mm ar 
3,00 

26,00 

1,!>0 

Timm~r 

1,00 

Tim1111~r 

5,00 

Tti4.1Xl0,{)1.1 
Sll6.556,72 

9~ :,{;!l'-.J~7G 

Bit eSSe:SE.~S 

800,00 ~-MD,!lO 

1 .600,DO 

T.mprl~ Belopp 
800,00 2AOO.tl0 

850.00 22.100,00 

800.00 ; .200.00 
25 .7~0.1)0 

T•mprl~ Bcolop_p 
(;5(),00 {>5vJ;o 

~110.00 

Timp.ri$ e .. Jopp 
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SALA HEBY E~xi 
KOMMUN KOMMUN i;JJ;§:j .. -

Remissvar 
bilaga KS 2014/145/1 

2014-08-20 Dpb:NAT 
BYGG OCH MILJÖ 

MILjÖENHETEN 

Dnr: 2014-000925 

Kjell Eklund, te!. 0224-74 73 72 
Kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- 2 o 
Oiar!an~c? /Y .tR.-? / jAkt~ilaga,_z-
Dpb: 

Remiss angående nominering av objekt till uppdatering av 
naturvårdsplanen för Västmanlands län 

BYGG OCH MILJÖ SALA HEBY 

Förslag till beslut 
Att föreslå länsstyrelsen att ta del av Sala kommuns reviderade naturvårdsplan och välja ut 
objekt som kan passa in i ett länsperspektiv. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västmanland har startat upp arbetet med att uppdatera den gamla 
gemensamma naturvårdsplanen för länet. Som en del i det arbetet vänder man sig nu till 
länets kommuner med en begäran om att "nominera" nya objekt att komplettera de 
befintliga med. I en tidigare förfrågan har en genomgång gjorts för att plocka bort objekt 
som inte längre är aktuella och försvunnit av olika orsaker. Detta gäller exempelvis 
naturminnen i form av träd som under åren dött och kanske fallit i storm. 

Under 2008 blev den nya naturvårdplanen färdig för Sala kommun genom ett fullföljt LONA 
projekt. Det arbetet innebar en fullständig och heltäckande genomgång av objekt med 
naturvärden för hela kommunen där även externa inventeringar nyttjades för att få en så 
fullständig täckning som möjligt. Att det sedan fortfarande går att hitta nya objekt ligger i 
sakens natur men de objekt som har ett högre värde och som kan platsa i en länstäckande 
plan torde redan finnas med i befintlig kommun plan. 

Kjell Eklund 
kommunekolog 

KOPIA 
Akten 

SALAKOMMUN 
Org.nr 

212000-2098 

Postadress 
Box 304 

733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 

Stora Torget l 

Telefon 
0224-74 70 00 vx 

Fax 
0224-74 73 08 

E-post: byggmiljo@sala.se 

Ex p. 



MISSIV 1 (2) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

NATURVARDSENHETEN 
Naturvård -~ALA ~_UMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Lena Strömvall 
Telefon 010-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

Ink. 2014 -06- 1 9 

l 

Nominera objekt till en uppdaterad naturvårdsplan 

Bakgrund 

Planerna Naturvårdsplan för Västmanlands län och Landskapsbild- Friluftsliv i 
Västmanlands län härstammar från 1985 och har med åren blivit inaktuella. 

2011 gjord e Länsstyrelsen en förstudie inför en eventuell uppdatering av den 
nuvarande naturvårdsplanen genom att bland armat samla in synpunkter och ideer 
från länets kommuner. I denna studie framkom det att många av kommunerna 
anser att naturvårdsplanen är ett bra underlag men att den idag inte är helt aktuell. 
Att den inte är användarvänlig och att den är svår att hitta i. Det farms även 
önskemål om att ha all information samlad på ett och san1ma ställe, dels för att det 
blir lättare att hitta samt att man minimerar risken för att missa någonting. 

Länsstyrelsen har därför beslutat för att uppdatera dessa och naturvårdsenheten 
arbetar idag med att få in material till en ny, samlad aktualiserad naturvårdsplan, 
målet är att arbetet ska slutföras under 2015. 

Nominering 

För att naturvårdsplanen ska bli så komplett som möjligt önskar nu 
Naturvårdsenheten att få förslag till nya objekt som kan platsa i den aktualiserade 
naturvårdsplanen. Vi vill gärna ha fått in era förslag senast den 31 oktober 
2014. 

Med vänliga hälsningar, 
Ii r-· 
If 1r_ ) , r )._,_ . 

/ 1 . fl.' K.J, . / .\lV;;{![r(}; /[Y[//!(! l 'ivCl 
\,_Lena Strömvall 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

W ebblE-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
n a turvar d . v astmania n d@ l ansstyre Is en .se 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Bilagor: 

l. Beskrivning av nomineringsmetodiken 
2. Nomineringsmall-mindre objekt 
3. Nomineringsmall-landskapsbildsobjekt 

Sändlista: 

Arboga kommun 

Fagersta kommun 

Hallstahammar kommun 

Kungsär kommun 

Köping kommun 

Norberg kommun 

salakommun 

skinnskatteberg kommun 

Surahammar kommun 

Västerås stad 

MISSIV 2 (2) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 



= Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

1 (3) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

NATURVARDSENHETEN 
Naturvård 
Lena Strömvall 
Telefon 010-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

Bilaga 1 - Nominera objekt till en uppdaterad 
naturvårdsplan 

Syfte 

Syftet med en aktualiserad naturvårdsplan är att den ska utgöra ett relevant och 
alctuellt underlag i hantering av länets naturvårds- och friluftslivsarbete; i 
ärendehantering samt som underlag i framtagande av olika planer som kan beröra 
naturvårdens intressen. 

Arbetet ska resultera i en aktuell naturvårdsplan som finns tillgänglig dels i en 
geodatabas (som ska vara både internt och externt tillgänglig) samt som en rapport 
med kommunvisa kartor. Uppdateringen innebär att försvunnaiförstörda objekt tas 
bort ur planen samt att nya områden (utifrån ny kunskap) läggs till. 

I planen finns det två olika sorters objekt; stora generella områden och mindre 
objekt med specifika värden. 

Objekt i planen 

De stora generella objekten är på landskapsnivå och kan utgöra en värdetrakt for 
skog eller åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), ett värdefullt strövområde, ett 
område med en värdefulllandskapsbild eller ett område med höga sociala värden. 
Avgränsningen kan i många fall vara diffus. 

De mindre objekten utgörs av mindre, väl avgränsade områden med ett eller 
flera specifika värden som är bevarandevärda. 

De mindre objekten är grupperade efter olika bevarandevärden; botanik, 
friluftsliv, geologi/geomorfologi, landskapsbild, linmologi eller zoologi. Ett 
objekt kan ha flera olika bevarandevärden. 

De mindre objekten är även naturvärdesklassade; l. Högsta värde (nationellt 
intresse), 2. Mycket högt värde (regionalt intresse) eller 3, Högt värde (lokalt 
intresse). Om ett objekt hm flera bevarandevärden, får objektet samma 
naturvärdesklassning som det bevarandevärde som är högst klassat. Vid 
bedömning av vilken naturvärdesklass ett objekt ska ha, ska man beakta följande 
fal.::torer; 

Vanlighet- Hur vanlig strukturen/naturtypen/värdena är ur ett lokalt, regionalt 
eller nationellt perspektiv. T. ex. en strukturinaturtyp/värde som är vanlig ur ett 
nationellt eller regionalt perspektiv kan vara ovanlig lokalt och därför relevant att 
ta med som lokalt intresse. 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
n at u rva rd. vastm a n la n d@ l ansstyrelse n .se 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

2 (3) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

Faktiska värden - Arter, strukturer m.m. 

Storlek- Är inte alltid relevant får alla typer av objekt 

Särart- Om ett objekt är typiskt för kommunen eller regionen, även om det är 
vanligt ur ett nationellt perspektiv. 

Påverkansgrad-Objektet bör i huvudsak inte vara negativt påverkat 

Nominering 
För att naturvårdsplanen ska bli så komplett som möjligt önskar nu 
Naturvårdsenheten att få förslag till nya objekt som kan platsa i den aktualiserade 
naturvårdsplanen. Exempel på typ av objekt är: 

• Vattenområden; sj öar och vattendrag. (Relevanta strandszoner kan tas 
med, men inte hela avrinnings-/påverkansområden. Dessa kan med fördel 
finnas i ett eget digitalt skikt.) 

• N ya fri! uftsonnåden 

• Tätortsnära skog med höga friluftsvärden 

• Tätortsnära skog med höga naturvärden 

• Betesmarker och ängar med dokumenterat höga värden 

• Nya naturvärdesonnåden, bl.a. utifrån naturvärdesinventeringar, 
kommunernas plandokument (t. ex. översiktsplaner, naturvårdsplan, 
friluftsplan, grönstrnkturplan m.m.), skyddsvärda träd och rikkän-. 

Instruktion 
Vid nominering av områden vill vi att ni använder de bifogade 
nomineringsmallama. Det finns olika mallar för landskapsbildsobjekten och de 
specifika mindre objekten. 

Del här ska fyllas i: 
Namn på området: Ange ett beskrivande namn t. ex. Hage vid Irsta 

Beskrivning av området: Skriv en utförlig beskrivning av det nominerade 
området. Beskriv var området ligger i landskapet, strukturer, naturtyper och ev. 
arter. Om det är detfriluftsområde så förklara varför det är viktigt och vilka 
friluftslivsvärden området uppfYller. (Beskrivningen kan inte anges i 
naturvårdsplaneskiktet utan måste lämnas in separat.) 

Klassning av området (mindre objekt med specifika värden): Ange fårslag till 
klassning och motivera klassningen. Om samma objekt har flera olika 
bevarandevärden ska klassningen vara samma som det bevarandevärde som har 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

3 (3) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

högsta naturvärdesklass. Ange även "nominerad" i skiktet för de objekt som du 
lägger in. 

Värdekriterie (landskapsobjekt): Ange det värdekriterie som passar bäst. 

Typ av bevarandevärde (mindre objekt med specifika värden): Ange vilket 
bevarandevärde som objektet ska bevaka. Samma objekt kan ha flera olika 
bevarandevärden, ange i så fall alla relevanta bevarandevärden. Skriv en kort 
beskrivning av varje bevarandevärde. 

Anspråk på området, önskemål: Ange vad som behövs för att bevara värdena 
t. ex. "Fortsatt bete i hagen", "Ingen dikning av mossen", "Inga ingrepp i åfåran". 



• m Länsstyrelsen 
lilj Västmanlands län 

NATURVÄRDSENHETEN 
Naturvård 
Lena Strömvall 
Telefon 010-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

1 ( 1) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

Bilaga 2. Nominering av mindre objekt med specifika värden 

Namn på området 

Beskrivning av området 

Klassning av området 

- l, Högsta värde (nationellt 
intresse) 

- 2, Mycket högt värde 
(regionalt intresse) 

- 3, Högt värde (lokalt 
intresse) 

Bevarandevärde - vilka värden 
som ska bevakas (välj ett av 
nedanstående) 

- Botanik 

- Friluftsliv 

- Geologi 

- Landskapsbild 

- Limnologi 

- Zoologi 

Anspråk på området, önskemål 

Bifoga karta över mmådet alternativt en shapepolygon/punkt. 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
01 0-224 90 00 (vx) 
010-224 91 1 O (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
n at u rva r d. va stm a n la n d@ l ansstyre Is e n .se 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

NATURVARDSENHETEN 
Naturvård 
Lena Strömvall 
Telefon 010-224 93 53 
lena.stromvall@lansstyrelsen.se 

1 (1) 

Datum Diarienummer 

2014-06-17 500-3141-14 

Bilaga 3. Nominering av landskapsbild- friluftslivsobjekt (stora generella 
områden) 

Namn på området 

Beskrivning av området 

Värdekriterie (välj ett av 
nedanstående) 

- Strövområde 

- Landskapsbild 

- skogsstrategin 

- ÅGP 

- Sociala värden 

Anspråk på området, önskemål 

Bifoga karta över on1rådet alternativt en shapepolygon/punkt. 

Postadress 
721 86 VASTERAs 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VASTERAs 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

W ebb/E-post 
www .l a n s s tyre Isen . se/vastm a n l an d 
n a tu rva rd. va st m a n l a n d@ lansstyrelse n . se 



=~O~~~ uilaga ;:::; 2014/146/1 
1 (1) 

2014~07-02 

YTTRANDE 

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 
Åke Lantz 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- o 6 
Diarienr ZD-14 /<;2,:i)9[Aktbllaga ? 
Opb: l 

YTTRANDE 

Ang förlustgaranti för evenemanget "Kom till Gården". 

Svartådalens Bygdeutveckling Ek förening har till sitt evenemang "Kom till Gården" 
4:e augusti 2014 ansökt om en förlustgaranti på 16000 kr. 

Arrangemanget genomförs för fjärde gången och erfarenheterna från tidigare år har 
man tagit med i årets planering. Ett mål med arrangemanget är att marknadsföra 
bygden som ett bra boende och besöksalternativ men huvudsyftet är att visa upp 
hur livsmedelsproduktion går till och att öka förståelsen för det svenska lantbruket. 

Ett antal gårdar kommer att öppna upp för allmänheten och målgruppen är förutom 
kommuninvånare även boende i hela Mälardalen och Heby/Uppsala regionen. 

Genom sponsring och parkering får man in en del intäkter men arrangemanget 
kräver en hel del marknadsföring i en stor region där även vädret spelar stor roll när 
det gäller besöksfrekvensen. 

Utifrån ovanstående tillstyrker vi ansökan om evenemangsstöd/förlustgaranti på 
16000 kr till evenemanget ''Kom till Gården" 4:e augusti 2014. 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

Bes6ksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 sala 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Kultur- och fritidskontoret 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 



l 

i 

bilaga ~s 2014/146/2 

2012-09-27 
ANSÖKAN OM STÖD .. l ll l 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -07- o 1 
Diarienr 1(;/'tl/'i ,~:) •i 
Dpb: ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI 

Evenemangsdatum 
4 

l Organisationsnummer , l Hemsida 
30.06.201 769608-1897 www.svartadalen.nu 

Föreningens namn .- Adress ,l 
Svart:(la!ens Bygdeutveck!ing Ek f r Salbohedsvc:gen 1 

KootaktpersonTitti Norling Postoummer 
733 60 

Teletoo och e-posttitti@SVartadalen. nU 070-3373922 

Ansökan avser 

Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mål och målgrupp) KOm till {3t}den 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare 

ca 30 
Bedömt antal besökande 1 QQQ 

Antal övernattande Övernattningsställen 

Deltagaravgift Q Entreavgift • . 
60:-/brl parkenngspass 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 
Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? K t'll d d . c 

om 1 r en 1 Svartedalen 
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta even_emang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Belopp som söks 16000:-

Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? {kryssa alt) 

D Lokalt O Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

D synas i annonser !!! få tillgång till marknadsplats 

i!!J synas på arrangörens hemsida !.i!! få utrymme för roil~ups 

!!i synas i programbladet !!l få utrymme på banderoller, antal: 

Ii! synas i övriga trycksaker (ange vilka) : 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

O annat, ange vad: 

Underskrift Datum 2014-06 
-30 G~.-'h~ ~Chr ~ 

D synas på nummerlappar 

D synas i start- och resultatlistor 

Efteravslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas till Sala kommun 



2012-09-27 
ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUsTGARANTI 

UTVÄRDERING AV EVENEMANG SOM FÅIT KOMMUNALT STÖD- FÖRLUSTGARANTI 

Evenemangsdatum l Organisationsnummer l Hemsida 

Föreningens namn Adress 

Kontaktperson Postnummer 

Telefon och e-post 

Utvärderingen avser: 
Beskrivning av evenemanget 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Antal besökande 

Antal övernattande Entreintäkt brutto 

Övernattningsställen 

D skola D hotell O vandrarhem D stugby O camping D övrigt 

Marknadsföring 
f Hur har ni marknadsfört evenemanget? 
! D Lokalt D Nationellt O Internationellt 

Var/hur har ni marknadsfört evenemanget (annonser, hemsida, banderoller etc) 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas tili: 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box304 
733 25 SAlA 

Datum l Underskrift 



Bilaga till ansökan om förlustbidrag Svartådalens Bygdeutveckling Ek för 

Evenemang "Kom till Gärden" 

Kort bakgrund 
Som ett led i marknadsföringen av Svartädalen som säväl besöksmäl som 
boendealternativ genomförde Svartädalens Bygdeutveckling den 4 augusti 2012, för 
andra äret i rad, evenemanget Kom till Gärden. Det arrangeras i samarbete med bl.a. 
LRF Fläckebo - Västerfärnebo. Ett antal gärdar i värt omräde öppnas dä, under en 
dag, upp för besökare. 

Huvudsyftet med arrangemanget är dels att visa upp livsmedelsproduktionen ute 
p§ gärdarna samt öka förstäelsen för vad det innebär att vara lantbrukare, dels att 
även i övrigt visa upp värt omräde och vad det kan erbjuda säväl besökare som 
boende och presumtiva inflyttare. 

Kom till Gärden anordnades första gängen 2011. Deltagande gärdar visar en stor 
bredd i verksamheterna, bl.a. hästdressyr, ekologisk fär- och nötproduktion, 
robotmjölkning, visning av jordbruksmaskiner och mycket annat. Pä gärdarna finns 
även möjlighet att delta i diverse aktiviteter för bäde vuxna och barn. Förtäring 
erbjuds p§ vissa gärdar. Antalet gärdsbesök 2012 uppskattades till ca 1100. Dessa 
kom i ca 140 bilar, och vissa kom till fots eller per cykel. 

Mälgruppen är Sala kommuns innevänare samt boende i hela Mälardalen samt 
H e by /Uppsala. 

I är, 2013, arrangeras "Kom till Gärden" för tredje gängen. Planeringen har tagit sin 
utgängspunkt i erfarenheterna frän de bäda tidigare §ren. Under vären har en 
arbetsgrupp med representanter frän LRF Fläckebo - Västerfärnebo och de 
deltagande gärdarna träffats ca en gäng per månad för att planera evenemanget. 

Budget 

Intäkter 

Sponsring 
Försäljning parkeringsbiljetter 
Totalt 

Utgifter 

Annonsering 
Trycksaker 
skyltning 
Projektledning 
Totalt 

20000:-
6000:-

26000:-

26000:-
7000:-
5000:-
4000:-

42000:-



§51 

Justerandes sign 

bilaga KS 2014/147/1 

A 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -06- 1 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-06-10 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor 

INLEDNING 

Dnr 2014/783 

Det är viktigt att trafiksituationen vid Sala kommuns skolor och förskolor regel
bundet ses över. Eftersom kommunstyrelsen enligt sitt reglemente är trafiknämnd 
bör begäran om undersökning och förbättring av trafikmiljön ställas till den. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/25/1, missiv. 
Jakob Fjellander föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att begära hos kommunstyrelsen att de löpande låter genomföra en undersökning av 
trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala kommun och vidtar de åtgärder 
som eventuellt kan behövas för att där erhålla en säker trafikmiljö. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att begära hos kommunstyrelsen att de löpande låtergenomföra en undersökning av 
trafiksituationen kring skolor och förskolor )i Sala kommun och vidtar de åtgärder 
som eventuellt kan behövas för att där erhålla en säker trafikmiljö. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

r Utdragsbestyrkande 

l ~~ 

8 (18) 



SKO LFÖ RVAL TNING EN 

Bildnings- och lärandenämnden 

MISSIV 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

l (l) 
2014-06-02 
ÄRENDE 7 

ONR 2014/783 
BilAGA BLN 2014/25/1 

JAKOB FJELLANDER 
DIREKT: 0224-74 80 03 

att begära hos kommunstyrelsen att de låter genomföra en undersökning av 
trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala kommun och vidtar de åtgärder 
som eventuellt kan behövas för att där erhålla en säker trafikmiljö. 

Ärendet 
Det är viktigt att trafiksituationen vid Sala kommuns skolor och förskolor 
regelbundet ses över. Eftersom kommunstyrelsen enligt sitt reglemente är 
trafiknämnd bör begäran om undersökning och förbättring av trafikmiljön ställas till 
den. 
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2014-07-04 

DNR: 2450/2014 

TEKNISKA KONTORET 

Karl-Gustav Persson 

GATUNAMN ÄNGSHAGEN. 

Kommunstyrelsen 

SAL K MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- O 6 

I samband med att detaljplanen för K v. Svanen m.fl. på Ängshagen blev fastställd 
2008-01-30 anlades en infartsgata i södra delen mot Ängshagenskolan som enligt 
planen skulle övergå till parkområde när ny angöringsgata i östra delen anlagts efter 
senast 10 år. Denna nya angöringsgata skulle leda trafik in på kv. Svanen och Örnen 
samt förlängas som en entregata norr mot Särskogsleden vid senare planläggning. 

Den nya gatan fick ej något namn i samband med antagandet av detaljplanen, detta 
skulle hanteras i ett senare skede då vidare planläggning skulle ske vidare norr mot 
Sörskogsleden. Övriga gator inom planområdet namngavs i detaljplanen. Den delen 
av gatan som skulle leda in trafiken på kv. Svanen och Örnen anlades under hösten 
2011 och togs i anspråk 2012. Se kartbilaga. 

Gatan har numera blivit ett stort problem då den har blivit en parkeringsplats för 
närboende, detta innebär en försämring av trafiksäkerheten med begränsad sikt i 
korsningar och dålig framkomlighet. Bilar med körförbud står kvar under långa 
perioder, även cykelbanan till Ängshagenskolan används som parkering. Beivrandet 
av dessa problem är omöjligt då gatan är utan namn och därmed går det ej att 
bötfälla de som står fel inom gatuområdet. 

För att komma till rätta med problemet måste gatan skyndsamt få ett namn. I sam
råd med personal från plan och utveckling, byggenheten och tekniska kontoret 
föreslås det att gatan får namnet Gallaxgatan enligt övriga gator och kvarter inom 
Ängshagenområdet vilka har namn efter planeter och stjärnbildet och liknande 
fenomen. 

Förslag till beslut 

att den nya gatan ges namnet Gallaxgatan. 

TEKNISKA KONTORET 

Ka~tf!~~ 
mätningschef / 

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-74 00 00 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Karl-Gustav Persson 
Mätningschef 

Kari-Gustav.Persson@sala.se 
Direkt: 0224-74 74 21 





Bilaga KS 2014/149/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-08-26 

Till kommunstyrelsen hur inkommit följande ärenden: 

1 SKL Cirkulär om Arbetsdomstolens dom, 2014 nr 39om kommun haft rätt att häva anställ
nings-avtal med en lärare som uppgivit fel ämnesbehörighet 

2 SKL Cirkulär 14:26 om preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015 
3 SKL Cirkulär 14:28 om Arbetsdomstolens dom, 2014 nr 41 om det förelegat saklig grund för 

uppsägning av textilslöjdslärare på grund av nedsatt arbetsförmåga 
4 SKL Cirkulär 14:29 om sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet 
5 SKL Cirkulär 14:30 om nya värden för direktupphandling 
6 SKL- förbundsavgift 2015 
7 SKL- Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättig

heter på kommunal nivå 
8 SKL- Ökat bostadsbyggande- delat ansvar; slutrapport 
9 SKL- deltagande från Sala kommun i Insikt 2015- en servicemätning av kommunens myn

dighetsutövning gentemot företag 
10 VKL- protokoll2014-05-09 
11 VKL- protokoll2014-05-09, protokollsutdrag§ 8 Finansiering 2015 av Utvecklings- och ut-

redningsfunktionen, Länsturismen och Taltidninen 
12 VKL- protoko112014-05-12 
13 KSF- minnesanteckningar KPR 2014-05-05 
14 Centrala samverkansgruppens protoko112014-04-29, 2014-05-27 och 2014-06-04 
15 SHE AB- protokoll2014-06-11 
16 SHE Elnät AB- protokoll2014-06-11 
17 Landstinget- minnesanteckningar Kollektivtrafiknämndens beredning 2014-05-26 
18 Västmanlands samtrafikförbund-protokoll 2014-06-11 
19 Stockholms läns landsting- årsstatistik 
20 Samtrafik- årsredovisning 2013 
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