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Miljönämndens ansökan om att disponera medel ur eget kapital
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att miljönämnden får använda medel ur eget kapital, för 2018
med 0,6 mnkr och för 2019 med 0,6 mnkr, för att genomföra arbete med kommunens
miljömål "Samtliga idag (2012) kända potentiellt förorenade områden av riskklass 1 och 2 ska
vara riskbedömda och vid behov åtgärdade".
Ärendet
Miljönämnden ansöker hos kommunstyrelsen att få disponera eget kapital för att arbeta med
miljömålet "Samtliga idag (2012) kända potentiellt förorenade områden av riskklass 1 och 2
ska vara riskbedömda och vid behov åtgärdade". Miljöförvaltningen har ensamt ansvar för att
arbeta med detta miljömål. Eget kapital ska användas till att rekrytera en projektanställd
person med nödvändig specialistkunskap som behövs för att arbeta med miljömålet.
Ärendets behandling
Miljönämnden har behandlat ärendet den 24 oktober 2017, § 90.
Förslag till beslut
Miljönämndens förslag till kommunstyrelsen
Nämnden godkänner att förvaltningschef Per Kaarle hos kommunstyrelsen får ansöka om
medel ur eget kapital, för 2018 med 0,6 mnkr och för 2019 med 0,6 mnkr att genomföra
arbete med kommunens miljömål "Samtliga idag (2012) kända potentiellt förorenade områden
av riskklass 1 och 2 ska vara riskbedömda och vid behov åtgärdade".
Beslutsgång
Ordförande frågar om miljönämndens förslag till beslut kan anats och finner att så sker.
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Ansökan om eget kapital för arbete med Mölndals stads miljömål om
föroranade områden
Miljönämndens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
Nåimnden godkänner att forvaltningschef Per Kaarle hos kommunstyrelsen fiir ansöka om medel ur eget
kapital, för 2018 med 0,6 mnkr och ftir 2019 med 0,6 mnkr att genomfiira arbete med kommunens
miljömål "Samtliga idag(2012) kåinda potentiellt ftirorenade områden av riskklass 1 och 2 skavara
riskbedömda och vid behov åtgåirdade".
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Ärendet
Miljöntimnden ansöker hos kommunstyrelsen om att få anvåinda eget kapital ftir att arbetamed miljömålet
"Samtliga idag(2012) kända potentiellt filrorenade områden av riskklass 1 och 2 ska vara riskbedömda
och vid behov åtgärdade". Miljöftirvaltningen har ensamt ansvar ftir att arbetamed detta miljömåI. Eget
kapital ska anvtindas till att rekrytera en projektanställd person med nödvändig specialistkunskap som
behövs ftir att arbeta med miljömålet.

Ärendets behandling
Förvaltningens tjåinsteskrivelse den 9 oktober 2017.
Arbetsutskottets protokoll den 17 oktober 2017 (§ 48).
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Miljöförvaltningen
Per Kaarle 031-315 17 01

Miljönämnden

Ansökan om eget kapital för arbete med Mölndals stads miljömål
om förorenade områden
Förslag till beslut
Miljönämnden godkänner att förvaltningschef Per Kaarle hos kommunstyrelsen får ansöka
om medel ur eget kapital, för 2018 med 0,6 mnkr och för 2019 med 0,6 mnkr att
genomföra arbete med kommunens miljömål ”Samtliga idag (2012) kända potentiellt
förorenade områden av riskklass 1 och 2 ska vara riskbedömda och vid behov åtgärdade”.
Ärendet
Miljönämnden ansöker om hos kommunstyrelsen att få använda eget kapital för att arbeta med
miljömålet ”Samtliga idag (2012) kända potentiellt förorenade områden av riskklass 1 och 2 ska
vara riskbedömda och vid behov åtgärdade”. Miljöförvaltningen har ensamt ansvar för att arbeta
med detta miljömål. Eget kapital ska användas till att rekrytera en projektanställd person med
nödvändig specialistkunskap som behövs för att arbeta med miljömålet.
Bakgrund
I 2012-års EBH-lista1 över objekt i Mölndal fanns 3 stycken objekt med riskklass 1 och 29
stycken med riskklass 2. Av dessa är 4 stycken idag åtgärdade eller omklassade enligt
miljömålet. Några objekt är pågående.
I 2016-års EBH-lista har objekt tillkommit eller fått en högre risklass i förhållande till 2012-års
lista. I denna finns 5 stycken objekt med riskklass 1 och 25 stycken med riskklass 2. En
ansvarsutredning kan vara juridiskt komplicerad att göra med olika bolagsformer, fusioner
konkurser, flera verksamheter som varit aktiva på platsen osv. Vidare finns första- och andrahandsansvar efter miljöbalkens ikraftträdande. Ansvarsutredning kan ofta behöva göras vid flera
tillfällen, före undersökningar och inför eventuell åtgärd. Arbetet är tidskrävande och bedöms
inte kunna utföras parallellt med ordinarie tillsynsarbete.
Efter en ansvarsutredning går ärendet vidare med krav på undersökningar. Finns ingen som
kan ställas till ansvar eller bara delvis kan ställas till ansvar så behöver en ansökan om
statliga bidragsmedel göras.
Bedömning
Miljöförvaltningen saknar den kompetens och de resurser som krävs för att arbeta framgångsrikt
och effektivt med miljömålet. Av denna anledning så har hittills inget aktivt arbete skett.
Mölndal har dock haft en fördel som kommun med högt exploateringstryck och flera objekt på
länsstyrelsens EBH-lista har blivit undersökta och åtgärdade genom att exploatören tagit på sig
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rollen som verksamhetsutövare. Därigenom har undersökningar och vid behov åtgärder blivit
gjorda. Viss måluppfyllelse har därför blivit uppfylld.
Flertalet av de objekt som ingår i miljömålet kommer dock inte att vara föremål för
exploatering och därför behövs ett aktivt arbete från kommunen för att öka
måluppfyllelsen. Ett sådant arbete inleds med att det görs en s.k. ansvarsutredning d.v.s.
finns det någon juridiskt ansvarig enligt miljöbalken för föroreningen. Detta kan många
gånger vara en komplicerad process och miljöförvaltningen saknar idag erfarenhet och
kompetens för detta.
Att få möjligheten att anställa någon med kompetens av ansvarsutredningar (och även av utforma
ansökningar om statliga bidragsmedel) på projekt skulle också vara en kompetenshöjande insats
för befintlig personal på miljöförvaltningen i framtida arbete inom området förorenad mark.
Arbetet kommer inte att vara avslutat i och med att miljömålet är uppnått eftersom EBH-listan
uppdateras ständigt när nya uppgifter eller nya objekt tillkommer.
Kemtvätten i Skäggered är ett exempel på ett okänt objekt som ”dök” upp sommaren 2016.
Ärendet bedöms som allvarligt och länsstyrelsen har i det akuta skedet varit behjälplig med
en ansvarsutredning som i detta fall var relativt okomplicerad.
Expedieras till
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Per Kaarle
Miljöchef
Denna tjänsteskrivelse har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter
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Länsstyrelsen registrerar information om förorenade områden i länet i en databas, kallad EBH-stödet.
I databasen finns information om misstänkt eller konstaterade förorenade områden. Här finns bland annat
information om vilken typ av verksamhet som funnits på en specifik plats. Rapporter från undersökningar
och åtgärder läggs också in i databasen. Innehållet är offentliga uppgifter.
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