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Kommunstyrelsen 2022-08-31

Plats och tid Årholmen, kommuhuset, 2022-08-31, klockan 08:45-09:15

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Alexander Hutter (S)
Ulla Buhr (S)
Anders Arnell (M)
Håkan Bengtsson (M)
Michael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Lars Larsson (C)
Kent Kihl (KD), tjänstgörande ersättare för Maria Sörqvist (C)
Martin Reteike (MP)
Rolf Sörvik (V)
Eva Skoglund (S), tjänstgörande ersättare för Martin Oscarsson (SD)
Ronny Warnesjö (Ober.) tjänstgörande ersättare för Kaj Kvorning (Ober.)

Övriga deltagare Se sidan 2

Utses att justera Lars Larsson (C), Catharina Bråkenhielm (S)

Justeringens 
plats och tid Digital justering, omedelbar

Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 164
Emelie Werling Söderroos

Ordförande ……………………………………………….
Catharina Bråkenhielm (S)

Justerare ……………………………………………….
Lars Larsson (C)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-08-31

Datum för anslags Datum för anslags
uppsättande 2022-08-31 nedtagande   2022-09-22

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån

Comfact Signature Referensnummer: 1435888
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Kommunstyrelsen 2022-08-31

………………………………………………
Emelie Werling Söderroos
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Övriga deltagare:
Förtroendevalda
Daniel Petersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Tjänstepersoner
Henrik Lindh, kommundirektör
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare
Ulrika Marklund, miljöchef
Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör
Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling
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§ 164 KS/2022:1281

Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för Töllås f.d. gruva 
samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna slutrapport av genomförd huvudstudie för miljöundersökning av Töllås f.d. 
gruva.

2. Godkänna förändrad riskklassning på Töllås f.d. gruva från MIFO riskklass 1 till riskklass 3. 
3. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda förslag på riskbegränsande åtgärder.
4. Notera att kommunens huvudmannaskap för huvudstudien är avslutat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Efter beslut av Orust kommun att ta på sig huvudmannaansvar beviljade Länsstyrelsen 2020-08-26 
kommunen statligt bidragsmedel för undersökningar motsvarande en huvudstudie avseende 
föroreningssituationen inom Töllås f.d. gruva. Huvudstudien är nu avslutad genom bifogad rapport 
Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22.

Sweco Enviroment har på uppdrag av Orust kommun utfört en kompletterande miljöundersökning 
av Töllåsgruvan i Orust kommun. Uppdraget har utförts i tillämpbara delar enligt Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual avseende huvudstudie. 

I uppdraget ingick, förutom kompletterande miljöundersökning, även en riskbedömning, en 
åtgärdsutredning samt underlag till riskvärdering. En fördjupad riskbedömning har genomförts med 
syftet att bedöma föroreningssituationen i Töllås f.d. gruva med avseende på risker för människors 
hälsa och miljön.

Resultat från samtliga undersökningar visar att föroreningshalterna generellt är låga både i 
grundvatten och i ytvatten, vilket tyder på att spridning av föroreningar från avfallet i gruvschaktet är 
förhållandevis låg. Föroreningsnivån i ytvatten och i närliggande brunnar bedöms inte innebära 
någon hälsorisk eller miljörisk.

Föreslagna åtgärder omfattar en kombination av administrativa åtgärder, tekniska åtgärder och 
övertäckning eller ingen åtgärd alls. 
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Genom sammanvägning av de fyra bedömningsdelarna, föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde är rekommendationen att Töllås f.d. 
gruva tilldelats MIFO riskklass 3, måttlig risk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-17 § 104 föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. Godkänna slutrapport av genomförd huvudstudie för miljöundersökning av Töllås f.d. 
gruva.

2. Godkänna förändrad riskklassning på Töllås f.d. gruva från MIFO riskklass 1 till riskklass 3. 
3. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda förslag på riskbegränsande åtgärder.
4. Notera att kommunens huvudmannaskap för huvudstudien är avslutat. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11
 Töllås gruva – Huvudstudie daterad 2022-06-22 

Beslutet skickas till
 Fastighetsägare Töllås 1:179
 Sektor Samhällsutveckling

o Planchef
o Chef affärsdrivande verksamhet
o Mark och exploateringschef 

 Miljö- och Byggnadsnämnden

Comfact Signature Referensnummer: 1435888



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Catharina Bråkenhielm
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (catharina.brakenhielm@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 97b46f884804487bb60f5080b7834db2
DATUM & TID: 2022-08-31 11:00:41 +02:00

NAMN: Emelie Werling Söderroos
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (emelie.werlingsoderroos@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8390050e5ff0414990ca1d3f178b382f
DATUM & TID: 2022-08-31 11:49:49 +02:00

NAMN: Lars Larsson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (lars.larsson@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 22a5dd15f30d40b1a76131e81e3a0fc7
DATUM & TID: 2022-08-31 16:19:16 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-08-31 16:19:31 +02:00
Ref: 1435888
www.comfact.se
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