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S t e n U n G S U n D  :  Över ett år har 
gått sedan den första av tre 
allvarliga olyckor på kemiföre-
tagen i Stenungsund inträffade. 
Fortfarande ligger ärendena på 
hög hos åklagare. 

I fjol anmäldes Akzo Nobel för 
miljöbrott två gånger. Den första 
olyckan inträffade den 19 maj då 
32,5 ton etylenoxid rann ut i havet. 

Vid det andra tillfället, dagarna före 
jul, tog det 16 timmar för företagets 
personal att upptäcka att 13,5 ton 
av samma ämne lämnat fabriken.

KammaråKlagare magnuS ClaSe 
väntade länge på företagets egen 
rapport kring händelsen.

– Vi tänkte att vi måste agera lite 
själva också. Nu har polisen rap-
porten och förhör personer som 
var med eller på annat sätt kan veta 

något om händel-
serna. Men det är 
klart svårare nu när 
det har gått en tid. 
Folk har svårare att 
komma ihåg, säger 
Magnus Clase. 

Begränsade re-
surser för polis 
och åklagare är en 

faktor som bidrar till att miljöbrott 
ofta tar tid att utreda. Vad straffet i 
slutändan kan bli för Akzo Nobel, 
om det blir något, är oklart.  

– Som det ser ut nu lutar det åt 
en företagsbot. Men det finns flera 
saker att ta hänsyn till innan jag 
vet var vi hamnar. Det handlar om 
mängden, farlighetsgrad och upp-
såt. Men här handlar det sannolikt 
om oaktsamhet, konstaterar Clase 
som inte heller väntas ta beslut för-
rän efter sommaren. 

I Slutet av november i fjol gick 
en kedja av aktiviteter i Perstorp 
Oxos anläggning fel så att vatten 
förorenat med lut rann ut i Sked-
hammarsbäcken. Följden blev total 
fiskdöd. Den förundersökningen 
leds av kammaråklagare Kristina 
Persson.

– Utredning pågår. Men hur lång 
tid den kommer att ta vet jag inte, 
säger hon.

Företagen själva har flera gånger 
redogjort för GP hur de efter hän-
delserna förbättrat rutiner och vid-
tagit åtgärder för att förhindra fler 
olyckor. 

Sanna LarSSon
0303-20 68 08 sanna.larsson@gp.se

Miljöbrott i långbänk

etylenoxid
*	Benämns även som etenoxid och 
är en industrikemikalie som bland 
annat används i tillverkningen av 
glykol och andra kemikalier. 
*	Ämnet är mycket giftigt i gasform, 
har cancerframkallande egenskaper 
och är explosivt. 

Utsläppet från Akzo Nobel förra maj ännu kvar hos åklagaren

2006-05-11 Hydro Polymers 
*	För stora utsläpp av EDC och 
kväve till vattnet på grund av ett fel 
i en anläggning för avloppsvatten. 
Riktvärdet för utsläpp av EDC över
skreds. Åklagare inledde ej förun
dersökning. 
 
 
 
 

2004-
11-07 Borealis
*	Läckage i ett antal värmeväxlare 
gjorde att 55 ton kolväten släpptes ut 
i havet via kylvattnet. Läckan tätades 
efter tio dagar. Rapporter om oätlig 
makrill kom in till kommunen. Åklaga

re lade ner förundersökningen. Det 
går inte bevisa ”att någon har visat 
sådan oaktsamhet som krävs för att 
förfarandet ska vara brottsligt”.

2002-11-26 Perstorp Oxo
*	Störning i en svavelreningsanlägg
ning gjorde att surt vatten rann ner 
i Skedhammarsbäcken med total 
fiskdöd som följd. Åklagare lade ner 
förundersökningen ”Det går inte att 
bevisa de objektiva förutsättningarna 
för att förfarandet skall vara 
brotts
ligt”.  

2000-12-19 Borealis Kracker
*	Långvarig sotad fackling kopp
lad till olika störningar i fabriken. 
Förundersökningen inleddes ej med 
motiveringen ”Det finns ingen an
ledning att anta att brott som hör 

under allmänt åtal har för
övats”.  
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Åtalsanmälningar 2000–2011
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2007-09-11 Borealis
*	Utsläpp av tvättvätska i Stenunge å 
och en tensid i detta orsakade fiskdöd. 
Åklagare lade ner förundersökningen 
”Det finns 
ingen anled
ning att full
följa förundersök
ningen. På det utredningsmaterial som 
nu föreligger går det inte att bevisa att 
någon gjort sig skyldig till brott”. 

nedlagd

S T E N U N G S U N D :  Fiskdöd och 
tonvis med giftiga kemikalier 
i havet. Sedan millennie-
skiftet har petrokemiföretagen 
i  Stenungsund anmälts nio 
 gånger för miljöbrott. Varav tre 
de senaste åtta månaderna. 

Hundratals döda ålar och havs-
öringar i vattnet och längs med 
strandkanten. 

Den synen mötte Niclas Åberg 
när han anlände till Skedham-
marsbäcken förmiddagen den 23 
november i fjol. 

– Man blir alltid illa till mods när 
man ser så många döda fiskar i ett 
vattendrag. Speciellt vad gäller ålen 
som är klassad som en akut hotad 
art, säger Niclas Åberg.

SOm PrOjeKtledare För 8-fjordar 
och fiskesakkunnig hade han blivit 
ditkallad av länsstyrelsen för att do-
kumentera. Kvällen innan hade en 
kedja av aktiviteter på kemiföreta-
get Perstorp Oxo gått snett. Vatten-
massor med höga halter lut hade 
runnit ut och förorenat bäcken. 

– Det var ett tekniskt fel i anlägg-
ningen i kombination med den 
mänskliga faktorn, förklarar Siw 

Lundberg, kommunikationsan-
svarig vid Perstorp Oxo som också 
påpekar att de arbetar systematiskt 
med säkerhet.

I FjOl anmäldeS kemiföretaget 
Akzo Nobel inte mindre än två 
gånger för miljöbrott. Den första 
olyckan inträffade 19 maj då 32,5 
ton av ämnet etylenoxid rann ut i 
havet. 

Några dagar före jul var det dags 
igen. Den gången tog det inte min-
dre än 16 timmar för företaget att 
upptäcka att 13,5 ton av samma 
ämne hade lämnat fabriken – alltså 
tre gånger så lång tid som i maj. 

– Efter händelsen i maj kom man 
bland annat fram till att det fanns 
brister i kommunikation och ruti-
ner som behövde åtgärdas. Utred-
ningen kring den senaste händel-
sen är inte klar. Men i allmänhet är 
vi alla vanemänniskor och det är 
lätt emellanåt att glömma, säger 
Maria Fiskerud, kommunikations-
ansvarig på Akzo Nobel. 

I FjOl InVeSteradeS 30 miljoner 
kronor i hälsa, säkerhet och miljö i 
Akzo Nobels anläggning i Stenung-
sund. Året innan var den summan 
50 miljoner. Maria Fiskerud ser 

dock inget samband mellan färre 
investeringar och fler tillbud.

– Det går inte att säga säkert. Men 
säkerhet är ingen quick fix och där-
för blir de årliga investeringsbelop-
pen en aning missvisande. Vi arbe-

tar kontinuerligt och långsiktigt 
med allt säkerhetsarbete.

Petrokemin i Stenungsund om-
fattas av en sträng lagstiftning och 
länsstyrelsen har ett särskilt till-
synsansvar över verksamheterna. 
Förutom vid tillbud som företagen 
är skyldiga att rapportera besöker 
länsstyrelsen företagen minst fyra 
gånger varje år. De senaste åtta må-
naderna har myndigheten åtalsan-
mält tre gånger.

– Vi ser mycket allvarligt på hän-

delserna. Det är utsläpp som inte 
får ske och som kan vara skadliga 
för miljön, säger Elisabeth Lind-
qvist på länsstyrelsens miljöenhet.

FrÅn aKzO nOBel har länsstyrelsen 
begärt djupgående utredningar 
och ställt en rad krav på förbätt-
rande åtgärder. 

– Det är viktigt att företagen läg-
ger mycket resurser på säkerhets-
arbete och att de också fortsätter 
med det. Det här är en färskvara 
som man måste arbeta aktivt med. 

Har ni varit för snälla?
– Jag tror inte det. Men vi skulle 

kunna lägga ännu mer tid på tillsyn 
om vi fick resurser till det. Vi kan 
aldrig kontrollera deras verksam-
het in i minsta detalj. Och det är 
alltid företaget som ansvarar för 
sin verksamhet, säger Elisabeth 
Lindqvist.

Sanna LarSSon
030320 68 07 sanna.larsson@gp.se

risk-
fritt 
miljö-
brott

”Man blir alltid 
illa till mods när 
man ser så många 
döda fiskar i ett 
 vattendrag”

NiCLaS ÅbERg
Fiskesakkunnig

arkivbild: LaRS aLExi

Akzo Nobel 
 investerade 30 
 miljoner i hälsa, 
 säkerhet och miljö 
förra året – att 
 jämföra med 50 
 miljoner året före

Petrokemin i Stenungsund anmäld tre gånger sedan i somras

Sprickor i farlig kemikalieanläggning 
ledde till hot om rekordvite.

läs i morgon...
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2008-11-07 Ineos Sverige AB
*	Utsläpp av 11 ton vinylklorid som 
är giftigt för vattenlevande organis
mer och 14 ton saltsyra via kylvat
tenka
nalen. 
Åkla
garen lade 
ner förundersökningen. 
 

nedlagd

2011-05-19 Akzo Nobel 
*	I samband med en lossning av en 
tankvagn med etylenoxid till en an
nan tank glömdes en spärr bort och 
32,5 ton av ämnet som klassas som 
akut giftigt, brandfarligt, cancer
ogent och mycket farligt i luft for 
via en säkerhetsventil ut 
i havet. 
Larm 
saknades. 

2011-11-22 Perstorp Oxo
*	Tekniska fel i utloppet från av
loppsanläggningen och brister i ruti
ner vid underhåll gjorde att det tog 
för lång tid innan larm om för högt 
pHvärde i bäcken uppmärksammas. 
Vatten förorenat med lut orsakade 

total fiskdöd i Skedhammars
bäcken. 
 
 

 

2011-12-22 Akzo Nobel
*	I samband med underhåll av en 
pump lämnades en dräneringsventil 
öppen och 13,5 ton etylenoxid rann 
ut i havet. Olyckan uppmärksamma
des först 16 timmar efteråt. 

 

Petrokemin 
*	Började etablera sig i Stenung
sund på 1950talet. Tillverkar och 
hanterar en rad kemiska produkter, 
bland annat giftiga och brandfarliga 
gaser. De regleras under stränga sä
kerhetsbestämmelser, det så kallade 
Sevesodirektivet.
*	Till storindustrin i Stenungsund 
räknas företagen: AGA Gas, Akzo 
Nobel, Borealis, Perstorps oxå, Pri
magaz och Ineos.pågår pågår

pågår

S t e N U N G S U N D :  Nio förun-
dersökningar – men inte 
ett enda åtal hittills.  
Det är facit av Åklagar-
myndighetens arbete 
med Stenungsunds pet-
rokemiföretag under 
2000-talet.

Kammaråklagare Magnus 
Clase granskar just nu de 
båda utsläppen från Akzo 
Nobels fabrik under 2011. 
För dagen går utredningen 
dock på sparlåga: åklagaren 
avvaktar företagets egen 
rapport om den senaste av 
incidenterna.

– Den skulle vara klar i 
februari. Sedan får jag sätta 
mig och läsa, säger Magnus 
Clase.

HAN tycker Att det är 
”ganska märkligt” att 
två snarlika och allvar-
liga  utsläpp inträffar från 

 samma fabrik med bara 
drygt ett halvårs mellan-
rum.

Först sex förundersök-
ningar på elva år, nu tre 
på åtta månader. Hur 
kommer det sig?

– Det är klart att det är 
väldigt allvarligt. Men som 
jag känner till nu handlar 
det nog ändå om tillfäl-
ligheter. 

MAgNuS clASe HAr svårt 
att hitta några generella 
förklaringar till att ingen 
av 2000-talets förundersök-
ningar mot Stenungsunds 
kemiföretag lett fram till 
åtal. 

Men enligt Clase är det 
ofta svårt att leda i bevis att 
det ligger brott bakom ett 
utsläpp. 

– Hela bevisbördan lig-
ger på åklagaren och det 
gäller att visa att någon 
varit så oaktsam att det kan 

betraktas som brottsligt, 
säger han.

ÅklAgArNAS ArBete HAr 
dock förenklats något efter 
2006, då möjligheten att 

utfärda företagsböter inför-
des. Den förändringen har 
medfört att det inte längre 
ställs samma krav på att 
koppla incidenten till en 
specifik person.

– Man slipper mycket av 
letandet. Vi hade väldiga 

problem med det tidigare, 
säger Magnus Clase.

Enligt Magnus Clase är 
det med all sannolikhet 
en företagsbot som väntar 
Akzo Nobel om företaget 
skulle fällas för något av 
utsläppen. Hur stor boten 
skulle bli har han ingen 
uppfattning om i dag.

utreDNINgeN OM utsläppet 
från Perstorp Oxo leds av 
kammaråklagare Kristina 
Persson. Hon har lämnat 
över fallet till polisens mil-
jöbrottsenhet och dess chef 
Göran Winqvist.

– Vi är ganska få just nu 
men jag hoppas att den 
ska kunna läggas ut på en 
handläggare inom en må-
nad. Det här är ett allvarligt 
fall, säger Göran Winqvist.

Fredrik HoFFlander
030320 68 08 fredrik.hofflander@gp.se

I dag måste 
inte en  incident 
 kopplas till en 
person. Det har 
gjort åklagarens 
 arbete något 
lättare.

ofta svårt bevisa skuld

INgA ÅtAl. Under 2000talet har läns
styrelsen anmält de petrokemiska företagen i 
Stenungsund för misstänkt miljöbrott vid nio 
tillfällen. Hittills har inget fall lett till åtal. Stockholms

Auktionsverk
Inlämning i Göteborg

Stor inlämnings- och värderingsdag
inför vårens kvalitetsauktioner
Moderna, Nutida och Klassiska

Mottagning och värdering på vårt kontor Geijersg. 14

torsdagen den 9 februari mellan kl 10–15.

Kontakta Arne Pineus på göteborgskontoret tel

0733-40 67 11 för mer information.

Tomas Persson

Silver & Smycken

Världens äldsta auktionshus

Geijersgatan 14  Göteborg.

www.auktionsverket.se

Markus Anderzon

Möbler

Mats Bergstrand

Konst
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Halva
Priset

PÅ ALLT 
 I HELA BUTIKEN!

VÄLKOMMEN PÅ POLARFÖREDRAG OM:

SVALBARD & ANTARKTIS
Följ med Arktisexperten Tom Arnbom och PolarQuest-
guiden Olle Carlsson till världens vackraste vildmarker! 
På Svalbard möter vi midnattssol, packis och imponerande 
djur som isbjörn och valross. Vi beger oss sedan via 
Sydgeorgien mot mäktiga Antarktis. I denna fängslande 
värld av isberg och glaciärer lever mängder av pingviner, 
sälar och valar.

15 FEBRUARI GÖTEBORG
Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg
Tid: 18.00 - 20.00
Anmäl dig på: tel 031-333 17 30
eller info@polarquest.se
OBS! Antalet platser är begränsat.
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L e r U M :  trots en flygande start 
har de ”svävande” lägenhe-
terna i norra Hallsås varit svår-
sålda och orsakat HSb en rejäl 
ekonomisk smäll. 

Fastigheterna i området Hals-
smycket högst uppe på en berg-
knalle, strax norr om Lerums cen-
trum, lanserades som svävande 
hus. Det okonventionella sättet att 
bygga skapade ett stort intresse och 
gav mycket publicitet. 

Men även om de svävande hu-
sen, som vilar på pålar, nästan en-
bart beskrevs i positiva ordalag har 
HSB Göteborg haft stora problem 
att sälja sina 55 lägenheter.

– Vi hade en väldig otur. Finans-
krisen satte käppar i hjulet för oss. 
Vi trodde, som alla andra byggare 
som fick problem i krisen, att det 

inte skulle bli några svårigheter att 
sälja lägenheterna, säger Marika 
Ogrelius, marknadschef på HSB 
Göteborg.  

allt FÖr många ansåg dock tydli-
gen att 2,6 miljoner för en trea el-
ler 1,5 miljoner kronor för en tvåa 
var för dyrt. För att få fart på för-
säljningen erbjöds spekulanterna 
två till tre års fria månadsavgifter. 
Därmed fick köparna från 110 000 
till 200 000 kronor i rabatt.

Den slopade månadsavgiften 

har kostat HSB åtskilliga miljo-
ner. Men inte nog med det. För att 
de tveksamma lägenhetsköparna 
skulle våga ta steget fullt ut erbjöds 
de en så kallad värdesäkring. Det 
innebär att HSB ersätter den even-
tuella skillnaden mellan köp- och 
försäljningspris.

–  Förra året betalade vi ut den 
avtalade värdesäkringen till några 
stycken. I år är det väl fem eller sex 
som har sålt och som har fått mel-
lan 180 000 och 300 000 kronor, 
berättar Marika Ogrelius.

Hon har ingen uppfattning hur 
mycket pengar HSB hittills sam-
manlagt har tvingats betala ut:

– Det är svårt uppskatta hur stora 
våra förluster är om vi ens vill läm-
na ut de uppgifterna. Någon vinst 
är dock inte fråga om. 

bortSett Från värdeSänKnIngen 
verkar lägenheterna vara populära. 

–  Jag har bott här i två år och trivs 
fantastiskt bra. Jag har absolut inte 
ångrat att jag köpte en lägenhet 
här, säger Charlotte Dahlberg.

HSB har fortfarande tre osålda 
lägenheter kvar som nu hyrs ut. 
Kommunägda Förbo, som äger 25 
likadana lägenheter i samma om-
råde, har inte haft några som helst 
problem med att hyra ut sina ”svä-
vande” bostäder.

Kent eiKeLand
031-62 45 17 kent.eikeland@gp.se

Svävande husen ingen succé

Planer på is
*	Efter den inledande byggboomen 
i norra Hallsåsområdet har den 
fortsatta utbyggnaden till stor del 
stannat av. HSB har för avsikt att 
bygga fler hus i området men har 
för tillfället lagt sina planer på is.

”Vi hade en väldig 
otur. Finanskrisen 
satte käppar i hjulet 
för oss. ”

Marika OgrEliuS

Bild: KENT EiKElaNd

Svävande boStäder. Charlotte Dahlberg har inte ångrat att hon köpte en lägenhet i kvarteret Halssmycket.” Jag trivs fantastiskt bra här”.

Stämning 
förbereds i 
hamntvist
K U n G S B A C K A :  Kullaviks 
hamnförening förbereder 
en stämningsansökan mot 
Kungsbacka kommun. den 
segdragna hamntvisten är 
långt ifrån över. 

– Det går mot det nu för vi 
har inte fått någon som helst 
respons. Vi kunde aldrig fö-
reställa oss att det skulle bli 
så här, säger ordförande Claes 
Wittboldt. 

Kullaviks hamnförening 
köpte för tio år sedan hamnen 
av Kungsbacka kommun för tio 
miljoner kronor. 

Det visade sig 2008 att kom-
munen kommunen aldrig ägt 
delar av vattenrätten den sålt 
utan att den tillhörde privata 
fastighetsägare. Det rör vatten 
där föreningen i dag har 127 av 
sina 500 båtplatser. Tvisten har 
därefter satt hamnföreningens 
utbyggnadsplaner i stå. 

olIKa FÖrSlag tIll uppgörel-
ser har presenterats men alla 
har avfärdats av någon eller 
flera av parterna. Och i mars 
sa kommunstyrelsen nej till 
alla fortsatta förhandlingar. 
Ordförande Per Ödman (M) 
poängterade att köparna hade 
en undersökningsplikt och där-
för inte kan rikta anspråk mot 
kommunen. 

Men Claes Wittboldt tycker 
att frågan är ganska enkel. 

– Vi vill ha det vi har köpt. 
Vi gjorde en besiktning by the 
book. När kommunen säljer 
något till sina skattebetalare 
och dessutom bifogar en karta 
med området inritat tror man 
att det är ok. 

Han påpekar att föreningen 
lagt ut flera hundra tusen 
kronor på utredningar kring 
hamnutbyggnaden och att 
medlemmar investerat om-
kring sex miljoner kronor i de 
båtplatser som ligger i det be-
rörda vattenområdet. 

Men kommunstyrelsen 
ordförande Per 
Ödman (M) anser 
fortfarande att 
kommunens för-
slag om att köpa 
tillbaka vatten-
rätterna och låta 
hamnföreningen 

utnyttja dem på servitut var 
generöst.

Han vill i nuläget inte kom-
mentera en kommande stäm-
ningsansökan.

– Lite förvånad är jag, men 
jag säger ingenting förrän jag 
sett stämningsansökan.

FÖrenIngen Har nu anlitat en 
av de stora advokatfirmorna för 
att driva dess ärende. 

– Jag har mandat av stämman 
att hantera det här själv, men 
frågan är så stor så jag anser att 
styrelsen ska kopplas in, säger 
Wittboldt.

Vem anser du bär ansvaret 
för den här uppkomna situa-
tionen?

– Per Ödman. Det är politiskt. 
Punkt slut, säger Claes Witt-
boldt.

Hamnföreningens styrelse tar 
ställning till frågan den 19 juni.

Martina LiLjedahL
031-86 84 26 martina.liljedahl@gp.se

Per Ödman


