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Filaregatan 7, Kungälv, 
0303-20 86 00. 
Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15  
www.kongahallabil.se

Finansieringsränta

4,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

OPEL ASTRA

159 900 kr

 Förarpaket

års
nybils-
garanti

BÄST HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE!
Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över 
begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner
inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. 
Nu vrider vi upp nivån ytterligare med vår nya Astra. 

Astra 1.6 Enjoy 115 hk, från

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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Pirelli Cinturato P1 Verde
Premiumdäck för mellanstora och mindre 

bilar. Bra grepp på alla underlag.

Pirelli Cinturato P7
Ett toppresterande däck för 

medelstora och stora personbilar.

Lördags-

öppet 6/4 och 

13/4 kl 9-14

Välkommen!

da

Göteborg | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

Gäller för konsumenter vid köp av 4 Pirelli sommardäck 
(eller 125:– /däck) t.o.m 130512 eller så långt lagret räcker. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden och avtal.

BOHUS. Höga blyhalter 
i marken satte stopp 
för bostadsområdet Bo-
hus skans, men förore-
ningarna från de gamla 
skjutbanorna ligger 
kvar.

Trots att de kan utgö-
ra hälsorisker kommer 
åtgärder att dröja.

Några bostäder kommer 
inte att byggas på området 
i närheten av skjutbanorna 
på höjden i Bohus. Marken 
visade sig innehålla alltför 
höga föroreningshalter av 
framför allt bly, som kommer 
från användning av blyhage-
lammunition – innan förbu-
det trädde i kraft 2008. 

Enligt Lena Hedlund, 
miljöinspektör på Ale 
kommun, jobbar man inte 
aktivt med området eftersom 
saneringen av älvstranden i 
Älvängen har högre priori-
tet. Vid ett eventuellt skred 
riskerar annars en mängd 
giftiga ämnen att förorena 
vattentäkten. 

– Huvudstudien är precis 
klar och nästa steg är att få 
in ansvarsutredningen till 
Länsstyrelsen och Natur-
vårdsverket för att komma i 
fråga för bidrag. 

Innebär hälsorisker
Åtgärder i det blyföro-

renade området i Bohus 
kommer därför att dröja. 
Man kommer att behöva titta 
närmare på vad som behövs 
göras och förtäta provtag-
ningspunkterna. 

Ansvarsfrågan försvåras av 
att vissa markområden ägs av 
kommunen medan andra är 
privatägda. PPP-principen 
(Polluter Pays Principle) 
innebär att den som orsakar 
skador på miljön ska betala 
de samhällsekonomiska kost-
nader som uppstår. 

Hög exponering för bly 
innebär hälsorisker för 
människor och djur och 

små barn är särskilt utsatta. 
Bly kan påverka bland annat 
nervsystem, blodbildning, 
mage/tarm och njurar. 

– Man ska inte plocka 
svamp och bär i området och 
rastar man sin hund ska man 
se till att den inte springer ut 
på marken, säger Lena Hed-
lund.
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Faksimil Alekuriren vecka 10 2013.

– Sanering av blyförorenad mark i Bohus dröjer

Inga åtgärder planerade
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BOHUS. Planerna på att 
bebygga området Bo-
hus Skans läggs ner.

Det efter att mar-
ken visat sig innehålla 
allvarligt höga förore-
ningshalter av framför 
allt bly.

Jan A Pressfeldt 
(AD), ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämn-
den, menar att marken 
skulle ha undersökts 
tidigare.

Diskussioner om att bebygga 
området startade redan för 
ett tiotal år sedan och 2005 
tecknades ett planavtal med 
Ale kommun. 

Enligt Lena Hedlund, 
miljöinspektör, gjordes den 
första marktekniska under-
sökningen 2010 i samband 
med att en miljökonsekvens-
beskrivning upprättades. På 
uppdrag av exploatören gjor-
des ytterligare en undersök-

ning 2011, trots att marken 
redan vid första tillfället 
visade sig innehålla extremt 
höga föroreningshalter av 
framförallt bly. 

På dessa grunder har 
Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslagit Kommunstyrel-
sen att avbryta planarbetet i 
området. 

”Alla visste”
Nämndordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) är mycket 
kritisk till att man inte 
undersökte marken i ett tidi-
gare skede.

– Alla inblandade har 
sedan länge känt till att 
området varit kontaminerat 
av allehanda gifter, bland 
annat på grund av de skjut-
banor som funnits i området 
sedan 40-talet. Därför är det 
för mig ofattbart att kom-
munen, som har monopol 
på detaljplaneläggningen, 
inte direkt undersökte mar-
kens lämplighet. Många års 

arbete och framför allt kost-
nader för exploatören, men 
även för kommunen, hade då 
kunnat undvikas. Det är ett 
systemfel inom det kommu-
nala plansystemet när man 
inte, som plan- och byggla-
gen föreskriver, prövar mar-
kens lämplighet först och 
inte i slutet av planarbetet. 

Även Magnus Blom-
bergsson, stadsarkitekt och 
verksamhetschef på Plan- 
och bygg på Ale kommun, 
menar att det var välkänt att 
marken var förorenad.

– Både privata och kom-
munala aktörer har vetat om 
att det legat en skjutbana i 
närheten. Nu avslutas plan-
arbetet som övergår i ett mil-
jöärende, men det kan ta lång 
tid innan något kan göras åt 
den förorenade marken. 

– Förorenad mark stoppar byggplanerna
Bohus Skans avbryts


