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Justerandes sign. 

Au§ 81 Dnr KS 0016/2018 

Begäran om åtagande som huvudman, Statens geologiska 
undersökning (SGU) 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och fastighetschef Jimmy Sander har inkommit med 
skrivelse daterad den 2 maj 2018. I skrivelsen anges att kommunen avser ansöka 
om statsbidrag för efterbehandling (sanering) på före detta Kaveltorps koppar- och 
blyverk. Kommunen önskar att arbete med projektering och efterbehandling 
(sanering) inom objektet genomförs. Kommunen saknar dock resurser och 
kompetens för detta och begär därför att Statens geologiska undersökning (SGU) i 
enlighet med Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska 
undersökning, tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och 
behandlingsåtgärder på objektet, detta under förutsättning statsbidrag erhålls. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och fastighetschef Jimmy Sander föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att begära, via Länsstyrelsen 
i Örebro län, att Sveriges geologiska undersökning tar på sig ansvaret som 
huvudman för projektering och efterbehandlingsåtgärder på objektet före detta 
Kaveltorps koppar- och blyverk under förutsättning att statsbidrag erhålls. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kaveltorps koppar- och blyverk är ett område mitt i Kopparbergs samhälle som är kraftigt 
förorenat med främst bly, arsenik och koppar. På platsen finns idag ett bostadsområde och 

längs med området rinner Garhytteån. Exponeringsrisken är stor då föroreningarna 

förekommer mycket nära markytan och endast är överlagrat med ett mycket tunt jordtäcke. 

Området har riskklass 1 och tillhör de 30 mest prioriterade förorenade områdena i länet. 
2013 gjorde Sweco en bidragsfinansierad huvudstudie av området och den saneringen som 

föreslogs var en kombination av urgrävning och övertäckning. Kostnaden för saneringen är 
reviderad och beräknas nu att uppgå till ca 35 - 40 miljoner kronor. För att bekosta 

saneringen behöver Ljusnarsbergs kommun söka statliga bidrag. 

Ljusnarsbergs kommun kommer att ansöka om statsbidrag för efterbehandling på f.d. Kaveltorps 

koppar- och blyverk. 

Ljusnarsbergs kommun önskar att arbete med projektering och efterbehandlingsåtgärder (sanering) 

inom objektet genomförs. Kommunen saknar dock resurser och kompetens och begär därför att 

SGU, i enlighet med 9 § punkt 2 förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska 

undersökning, tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och efterbehandlingsåtgärder på 

objektet, under ·förutsättning att statsbidrag erhålls. 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

Att begära, via Länsstyrelsen i Örebro Län, att Sveriges Geologiska Undersökningar tar på sig ansvaret 

som huvudman för projektering och efterbehandlingsåtgärder på objektet under förutsättning att 

statsbidrag erhålls. 

Bo Wallströmer 

l<ommunchef 

Bilaga: 

Protokollsutdrag Kf 

Ljusnarsbergs kommun 
Gruvstugutorget 

714 80 Kopparberg 

Jimmy Sander 

Fastighetschef 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 





Huvudman för sanering av l<aveltorps fd. 
koppar- och blyverk (Krokfors) 

Begäran om åtagande som huvudman - förslag 

Ljusnarsbergs kommun önskar att projektering och sanering av 
Kaveltorps fd. koppar- och blyverk genomförs, men saknar 
resurser och kompetens för detta. l(ommunen begär därför att 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) tar på sig ansvaret 
som huvudman för projektering och efterbehandlingsåtgärder, 
under förutsättning att statsbidrag erhålls. 



SGU:s uppdrag (förordning 2008:1233) 

9 §Sverigesgeologiska undersökning ska bidra till att delmålen om 
efterbehandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö nås, genom att 

2. på begäran av en kommun kunna vara huvudman för 
saneringsprojekt där efterbehandling sker helt eller delvis med 
statsbidrag 

SGU = myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. 
En huvuduppgift är att tillhandahålla geologisk information för 
samhällets behov på kort och lång sikt. Ca 250 anställda 



l<aveltorps fd. l<oppar- och blyverl< (l<rol<fors) 



Historik 

• Gruvverksamhet på platsen sedan 1600-tal, 
koppar- och blyverket bedrevs 1858 - 1904 

• Malm från Kaveltorpsfälten smältes för 
utvinning av silver, bly och koppar 

• Hela området utfyllt med i huvudsak slagg 
från verksamheten, upp till 5 meters djup 
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Markföroreningar 

• Höga halter främst bly, kadmium, koppar 
och zink 

• Risk framför allt om man får i sig jord och 
växter" men ej akut risk 

• Riskklass 1 (högsta riskklassen), ett av 
länets 30 mest prioriterade förorenade 
områden 



Konsultens saneringsförslag 

En kombination av 
• Övertäckning med ca 0, 7 meter rena jord massor 

där det är möjligt/rimligt 

• Utgrävning ner till ca 0, 7 meter djup och 
återfyllnad, där övertäckning inte är möjlig (men ej 
under husen) 



Tidplan och kostnad 

Grovt uppskattad tidsplan 
- 2018 - ansökan om bidrag, 2019 - bidrag beviljas förhoppningsvis, 

2019/2020 - åtgärdsförberedande fas, 2020/21- saneringen startar, 
2021/22 - saneringen slutförs 

Grovt uppskattad kostnad 
- 35 - 40 miljoner kr 

Ex. på utmaningar 
- Boende på området 

- Centralt placerat område (transporter etc.) 



Huvudman för bidragsprojekt 

• Huvudman måste finnas 

• Är oftast kommunen 

• Om kommunen saknar kunskap, erfarenhet och 
resurser kan de begära att SGU tar på sig 
huvudmannaskapet 



Förutsättningar -
SGU som huvudman 

e Objektet prioriterat av länsstyrelsen och Naturvårdsverket, 
ansvarig verksamhetsutövare saknas helt eller delvis 

• Politiskt förankrat "Nej" till huvudmannaskapet i kommunen, 
begärt att SGU övertar ansvaret 

• SGU ska ha möjlighet (resurser) 
• Kommunen s~a vara_ aktiv i arbetet och åta sig ett 

engagemang I saneringen 
• Erforderliga avtal/överenskommelser med kommun, 

fastighetsägare m.fl. ska finnas på plats 

• Bidrag ska beviljas 



''l<ommunen ska vara aktiv i arbetet och 
åta sig ett engagemang i saneringen'' 

• Deltagande i projektgrupp/styrgrupp 

• Behjälplig i informationsarbetet 

• Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

• Markanvändning, planfrågor, lokala kontakter mm 

Ovanstående arbetsuppgifter ersätts ej 



Organisation - Roller 

SGU 

I 
Styrgrupp (kommunal input, 

LSTs representanter, projledning, mfl) 

dighet Tillsynsmyn1 • Projektledning 
MILJÖ TEK BYGG ADM 

I \ 

I Konsult I Konsult Entreprenör 



Ro I ler 
• SGU 

Ansvarar för upphandlingar, anmälningar/ tillstånd, 
samråd/informationsmöten, miljökontroll, slutrapportering 

• Kommunen 
Representant i styrgrupp, behåller fastighetsägaransvar och 
ansvar för plan/fastighetsfrågor och kulturmi ljö 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (miljökontoret) 
Enbart tillsynsmyndighet, ej delaktig på annat sätt 

• Andra intressenter 
Ex. boende, lokalbefolkning, intresseföreningar 



Ungefärlig tågordning 
1. Politiskt beslut i kommunens KF om att kommunen undanber sig 

huvudmannaskapet och istället begär att SGU tar på sig detta 

2. Kommunen ansöker hos länsstyrelsen om bidrag med en motivering 
til l KF:s beslut. Länsstyrelsen skickar ansökan till Naturvårdsverket 
och föreslår SGU som huvudman med stöd av de politiska beslutet 

3. Efter att bidrag beviljats kontaktar länsstyrelsen SGU och med 
frågan om de kan vara huvudman 

4. SGU beslutar om huvudmannaskap 

5. Möte med SGU, kommunen och länsstyrelsen för diskussion av 
arbetsformer, gemensamma intressen, åtgärdsmål, kommunal 
förankring, avtal mm. 




