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Beslut om godkännande av slutredovisning och avslut av åtgärdsobjektet
Surte 2:38, i Västra Götalands län
Beslut
Naturvårdsverket beslutar om att godkänna slutredovisningen for det slutförda
åtgärdsobjektet Surte 2:38 i Västra Götalands län och avslutar härmed ärendet.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har erhållit medel, från anslag 1:4 Sanering
och återställning av förorenade områden, fbr att genomfora åtgärder på objektet
Surte 2:38.1 enlighet med villkor i bidragsbeslutet från den 27 januari 2010
(protokoll NV-03573-10) har Länsstyrelsen skickat in slutredovisning for
objektet. Enligt villkoren ska slutredovisningen omfatta de uppgifter och
nyckeltal som framgår av Natiu^^årdverkets kvalitetsmanual. Slutredovisningen
inkom den 9 maj 2014.
Bedömning
Åtgärdsmålen fbr efterbehandlingsåtgärden var att mängden kvicksilver
respektive bly skulle reduceras till 90%, att skydda Göta älv samt att marken
skulle kimna användas fbr avsett ändamål. Åtgärdsmålen har uppfyllts.
Reduktionen av mängden kvicksilver uppskattas till 98% och reduktionen fbr
mängden bly uppskattas till 99%. Geoteknisk stabilisering har skett med hjälp av
tryckbankar.
Efterbehandlingsåtgärdema inklusive vattenverksamheten har reglerats i
Miljödomstolens dom (2010-07-09, M 2974-09). Samhällsbyggnadsnämnden
har godkänt efterbehandlingen och Länsstyrelsen har godkänt miljökontrollen
vid vattenverksamhet. På grund av en bred ledningsgata tvärs genom området
samt på grund av befintligt pumphus, förråd samt vinschhus har ca 1 600 m^
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fbrorenade massor kvarlämnats. Med anledning av kvarlämnade fbroreningar
avser Samhällsbyggnadsnämnden att besluta om en anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel med stöd av 26 kap 15 § miljöbalken. Inga
ytterligare åtgärder anses motiverade.
Som erfarenhetsåterfbring i projektet uppges att en blandning av stenmjöl och
sågspån fungerade bra som tätning vid spont for inläckande älwatten. Vidare
uppges att tätskärmar och spont fungerat väl inför schakt med komplettering
med bentonitvall vid ledningar och kulvertar. Vattenreningsanläggning med flera
reningssteg har fimgerat bra. Mätningen av turbiditeten kopplades till GSM-nätet
och larmnivåer vilket innebar en effektiv övervakning. Slutligen har den intema
projektkommimikationen effektiviserats via en projektportal.
Totalkostnaden fbr efterbehandlingsåtgärden vid objektet uppgår till
101 035 549 kr varav 98 062 095 kr utgörs av bidragsmedel. Ale kommim bidrar
med 5 % i egenfmansiering dock högst 10 mkr totalt i de tre åtgärdsobjekten
Bohus varv, Surte glasbruk samt Surte 2:38. Åtgärdema vid samtliga objekt är
nu avslutade och kommunen har uppfyllt sin egeninsats om 10 mkr.
Efter granskning bedömer Naturvårdsverket att slutredovisningen uppfyller de
krav som kan ställas på det aktuella objektet gällande ekonomi och
erfarenhetsåterfbring.
Aktuellt ärende om åtgärdsobjektet Surte 2:38 avslutas härmed hos
Naturvårdsverket.

Beslut i ärendet har fattats av sektionschef Carl Mikael Strauss. I
handläggningen av ärendet har handläggare Jeanette Häggrot deltagit och varit
fbredragande.
För Naturvårdsverket

Carl Mikael Strauss
Jeanette Häggrot
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