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Interpellationssvar
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Kommunfullmäktige

Svar på Interpellation från Moderaterna (M) Tusentals gifttunnor i vårt län
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019, väckte William
Elofsson - Moderaterna (M) följande interpellation.
”Enligt Länsstyrelsen i Gävleborg har närmare 2500 områden i vattnet längs
Gävleborgskusten identifierats som förorenade. Flera av områdena finns i
Gävle kommun. Gävle kommun har många medborgare som bor vid kusten
och även turistverksamhet som är kopplad till kusten och havet. Att vi har en
god havsmiljö är viktigt inte bara för människor men även för det natur- och
djurliv vi har i kommunen.
Vidare så har Länsstyrelsen i Gävleborg även redovisat att Gävles fjärdar är det
kustområde som är mest belastat av metaller, med höga halter av kvicksilver,
bly och kadmium i Yttre fjärden och höga zink- och kopparhalter i Inre
fjärdens sediment. Detta innebär att områdena ej uppnår god kemisk
ytvattenstatus. Även kustområdena Norrsundet och Iggesund har identifierats
som områden med höga halter av metaller och miljöfarliga ämnen.
Sanering av områdena är främst ett uppdrag för staten och ansvariga
myndigheter. De summor som har avsattas för denna typ av sanering är dock
bristande.
Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång
1. Hur arbetar Gävle kommun med att säkerställa att de förorenade
områdena saneras?
2. Hur arbetar Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Liberalerna i kommunen gentemot regeringen och budgetpartierna när det
kommer till frågan om de förorenade områdena?
3. Är kommunstyrelsens ordförande nöjd med regeringens insatser när det
kommer till tidsplanen för sanering av de förorenade områdena? Om inte,
vilken tidsplan vill man se när det kommer till sanering av de förorenade
områdena?”
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4. Är kommunstyrelsens ordförande nöjd med regeringens tillförda medel för
sanering av de förorenade områdena? Om inte, har kommunstyrelsens
ordförande uttryckt att större summor ska tillföras sanering av de
förorenade områdena?”
Therese Metz (MP), Kommunalråd fick i uppdrag att besvara
interpellationen.

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande
Först av allt är det viktigt att påtala att det inte är 2500 områden längs
Gävleborgskusten som är förorenade, utan det är närmare 2600 platser i hela
vårt län, det vill säga även på land som Länsstyrelsen har identifierat som
potentiellt förorenade. Det skiljer sig väldigt mycket åt hur mycket information
som finns om varje område, somliga är klassade som att det finns en risk för
förorening, andra är i plan för sanering och några ytterligare är redan
sanerade.
Länsstyrelsen ansvarar för att denna lista revideras kontinuerligt och för att
hålla den aktuell. Exempelvis när verksamheter startas, läggs ned eller
förändras. Om två bensinmackar startar i Gävleborg imorgon så läggs två till
på listan, och om ett område blir färdig sanerat så klassas det om - men finns
kvar på listan för att uppföljning ska kunna göras i framtiden. Därför växer
antalet områden också kontinuerligt. Därför är det faktiskt så att i dagsläget är
det snart 2600 områden som finns på denna lista och inte 2500 som
Moderaterna hänvisar till. Att upprätta en tidsplan för när listan ska vara
”klar” som moderaterna frågar om är därför omöjligt och inte heller önskvärt.
Vi behöver fortsätta följa och ha kontroll över de områden som sanerats i
många år framöver.
Ungefär 600 av dessa 2600 ligger i Gävle kommun och 400 av de 600 har
Gävle kommun tillsyn över. De verksamheter det rör sig om i huvudsak bland
dessa 400 är avfallsdeponier, bilvårdsanläggningar, mackar och industrier.
Övriga 2200 områden har Gävle kommun ingen rådighet över.
Innan sanering kan ske ska ansvarsfrågan utredas eftersom huvudregeln är att
förorenaren betalar. Detta är en viktig grundregel så att kommunen eller
staten inte betalar för något där det finns en ansvarig som ska betala för sin
verksamhets utsläpp. Vidare ska det utredas hur stor del av förorenade
området som bör saneras och vilka föroreningar som ska tas bort, samt hur de
ska tas om hand. Hela denna process tar flera år - sedan ska saneringen i sig
utföras. Själva saneringen kostar tiotals upp till hundratals miljoner kronor
beroende på omfattningen och dessa pengar kan Gävle kommun ej ensamt
bära. För det krävs samarbete med andra aktörer och sökning av medel från
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andra håll till exempel staten, EU och andra centrala myndigheter till exempel
Havs och vattenmyndigheten (HaV).
Gävle kommun har ett tätt samarbete med länsstyrelsen i vattenfrågorna och
arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsläget kring förorenade områden i
vår kommun. Därför var en viktig åtgärd i det första miljöstrategiska
programmet att anställa en vattenstrateg som för första gången börjat följa
upp vattenkvaliteten i våra egna vattendrag. Till det lägger majoriteten nu till 1
milj kr för att stärka arbetet med biologisk mångfald där rent vatten är en
viktig del.
Utöver det fortsätter vi arbetet med en särskild vattenstrategi för att säkra
framtidens dricksvatten.
Partierna i Majoriteten i Gävle är överens i såväl vår egen budget som i
regeringsarbetet att miljö- och klimatarbete kräver resurser. Det är en stående
fråga för våra partier såväl lokalt som nationellt. Inte minst märks det i
regeringsbudgeten där åtgärder för havs och vattenfrågorna fått en ökad
budget från 400 till 900 miljoner kr under mandatperioden, vilket direkt ger
effekter för vårt län i ökade möjligheter att söka mer medel för våra områden.
För att möjliggöra det måste vi dock möta upp med resurser lokalt, vilket
majoriteten gör i sitt budgetförslag för 2020.
Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Therese Metz (MP)
Kommunalråd

