Interpellation
Kommunfullmäktige 2021-10-11
Miljöproblematik Albyberg
Albyberg företagspark, som ligger vid Jordbro trafikplats längs riksväg 73 söder om
Dalarölänken, började byggas 2012. När väl företagsområdet är utbyggt ska 2 000
arbetsplatser finnas här, men etableringar har stoppats eller skjutits upp med anledning av
miljöproblem.
Kvaliteten i vattnet som rinner ut från området Albyberg har visat sig försämrats kraftigt
sedan exploateringen började för knappt 10 år sedan. Redan 2012 upptäcktes surt vatten i
området och efter några år nåddes miljöförbundet av klagomål på fiskdöd i Husbyån vid byn
Alby intill området. Vattnet var även missfärgat. Vid kontroller visade det sig att ån hade fått
en otillåten dålig kvalitet.
Det gick aldrig att härleda de döda fiskarna till bergsbrytningen, men 2017 beslutade
länsstyrelsen om omedelbara skyddsåtgärder sedan man förstått att bergsbrytningen i
Albyberg orsakade föroreningar.
Haninge kommuns reningsanläggning som installerades för ett antal år sedan anses dock ha
positiv effekt på Husbyån. Men enligt en kvartalsrapport från Haninge kommun för 2020
fortsätter läckaget av metaller i Albyberg och jämfört med föregående år har halterna av
metallerna till och med ökat i vattnet.
Reningarna och de övriga miljöåtgärderna väntas pågå i många år framåt.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg:
1. Vilka typer av reningsåtgärder är det som görs och hur säkerställer Haninge kommun att
just de är verksamma?
2. Har kommunen undersökt om det finns inträngning av surt vatten uppifrån
Slätmossen/Krogtäppan och därmed försökt härleda källan till det sura vattnet?
3. Utifrån de fakta som finns idag, har kommunen valt den bästa metoden för att komma
tillrätta med problemen? Och hur länge kommer behandlingen att behöva pågå?
4. Är behandlingen långsiktigt hållbar? Både ur ett ekologiskt perspektiv men även ett
ekonomiskt? Finns det tillräckligt med kunskap om de långsiktiga ekologiska
konsekvenserna av behandlingen?

5. Har behandlingen någon annan konsekvens, som te.x för markens bärighet?
6. Vad har förseningen och fördyringen av projektet kostat skattebetalarna hittills och vad är
uppskattningen att det kommer att kosta framöver?

För Moderaterna

__________________
Linus Björkman (M)

