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Förlikningsavtal om Kjulaås
Förslag till beslut
Förlikningsavtal om Kjulaås godkänns.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser föroreningar i mark inom fastigheten Kjulaås 2:33. Bolaget Kjulaås
Grustag AB bedrev verksamhet på fastigheten fram till 2002 och försattes i
konkurs år 2004. Täktverksamhet bedrevs i flera decennier vilket efterlämnade en
betydande grop. Täktverksamheten övergick till att istället ta emot jordmassor och
avfall och deponera dessa i delar av gropen. Uppskattningsvis finns 200 tusen
kubikmeter jordmassor och avfall deponerat, och volymen i den grop som är kvar
är cirka 300 tusen kubikmeter. Utöver deponering bedrevs också blästring, vilket
har efterlämnat metallföroreningar i botten av gropen.
Verksamhetsutövaren var också fastighetsägare. På grund av konkursen betraktas
fastigheten som herrelös, adressat är konkursförvaltare Advokat Curt Andén. En
ansvarsutredning upprättades av Miljökontoret år 2009, det finns ingen ansvarig att
rikta förelägganden emot i tillsyn.
Det fanns tidigare en generell saneringsförsäkring som syftade till att bära
eventuella kostnader för marksanering i de fall verksamhetsutövare av miljöfarliga
verksamheter gick i konkurs. Saneringsförsäkringen hanterades av Zurich.
Eskilstuna kommun gjorde år 2006 en skadeanmälan för saneringsförsäkringen och
begärde ersättning för planerade åtgärder med en budget på cirka 1 miljon kronor.
Zurich tog beslut år 2007 att den ersättningen var möjlig efter att åtgärderna utförts.
Därefter påbörjades en process för att söka mer medel för åtgärder, Eskilstuna
kommun ansökte och erhöll statliga bidragsmedel år 2008 och 2012 för mer
detaljerade undersökningar och utredningar. Omfattningen av planerade åtgärder
ökade markant, men genomfördes aldrig med statliga bidragsmedel eftersom
budgeterade kostnader på 12 – 14 miljoner kronor år 2013 bedömdes överstiga
miljönyttan.
De planerade åtgärderna krymptes ned till ungefär den kostnad som föreslogs redan
2006 och vid förnyad kontakt med Zurich under 2016 har de erbjudit att ersätta
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Eskilstuna kommun med 1 miljon kronor. Ersättningen kan ges innan åtgärderna
utförs och sker i en förlikning där vi åtar oss att inte begära mer medel från
saneringsförsäkringen vad gäller denna fastighet. Saneringsförsäkringen finns inte
kvar och förutsättningarna för att begära mer medel bedöms som mycket liten.
Medlen betalas in till FTG46 och MEX handlar upp åtgärder. Åtgärderna kan ge en
viss värdeökning av fastigheten, men framförallt en vinst för miljön eftersom
miljöriskerna minskas.
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