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Upphandling, marksanering, Traktorn 5
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒ anta Ekotec AB:s anbud för marksanering och rivning av skärmtak.
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Beskrivning av ärendet
På fastigheten Traktorn 5 har bedrivits verksamhet med impregnering av
virke. Vid användande av medel för impregnering har bl.a. arsenik, krom
och koppar förorenat marken.
Vänersborgs Tingsrätt har meddelat dom den 27 oktober 2010 om sanering
och fördelning av kostnader för utredningar och saneringsarbete. J-O
Johansson ska erlägga 25 % av kostnaden och 75 % ska tas från bidrag som
beviljas av Naturvårdsverket.
Arbetsutskottet har den 13 november 2012, § 476, beslutat ge planeringskontoret i uppdrag att vara projektansvarig vid efterbehandlingsåtgärder
avseende sanering av Traktorn 5 förutsatt att finansiering sker enligt dom i
miljödomstolen.
Naturvårdsverket har i beslut den 6 maj 2013 beviljat 3,5 mnkr för avhjälpandeåtgärder vid sanering av Traktorn 5. Kommunen har godkänt villkoren som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ställt för utbetalning av bidraget.
Structor Miljö Göteborg, har upphandlats genom anbud 27 mars 2013, som
beställarstöd, projekteringsledning och miljökontroll för saneringsarbetet.
Upphandlingsformen är förenklad och görs i två delar. En för borttransport
och omhändertagande av förorenade massor och en för marksanering, grävarbete m.m.
Arbetsutskottet har den 17 september 2013, § 330, beslutat att anta NOAH:s
anbud för borttransport och omhändertagande av massor. Tilldelningsbesked har meddelats den 18 september 2013.
Fem anbud har kommit in.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2013 föreslagit
att anta Ekotec AB:s anbud för marksanering och rivning av skärmtak.
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