INTERPELLATIONSSVAR
Miljölandstingsråd

2010-09-02

Gustav Andersson (c)

LS 1006-0494

Svar på interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om
markföroreningar på landstingets fastigheter
Vivianne Gunnarsson (mp) har ställt följande frågor till mig om markföroreningar
på landstingets fastigheter:
1. Finns det kunskap i landstinget om gamla miljösynder?
2. Finns det planer på att kartlägga områden där gamla synder kan ha förekommit?
3. Finns det någon beräkning av kostnaderna för sanering av de förorenade
områdena?
Som svar vill jag anföra följande:
I föregående miljöprogram Miljö steg 4 fanns målet att till år 2006 skulle minst 50
% av identifierade mark- och byggnadsföroreningar vara sanerade. Inventeringar
som omfattar kända risker på grund av normal verksamhet har gjorts, samt viss
sanering. Senare har det blivit ett lagstadgat ansvar som det ligger på våra
verksamheter att kontinuerligt bevaka. Därmed finns vissa kunskaper om
markföroreningar på landstingets fastigheter
Landstingets fastigheter har utretts och granskats avseende kvicksilver i avlopp.
Kvicksilversaneringar genomfördes under senare delen av 90-talet. Landstingets
sjukhus, som uppfördes under 60-70-talen kan i sina fogar innehålla fogmassa med
PCB. Locum AB har identifierat samtliga fastigheter innehållande PCB och ett
mycket svårt och kostsamt saneringsarbete har genomförts.
Undersökningar har gjorts avseende fastigheter, depåer och spårområden som
tillhör Storstockholms lokaltrafik. Kartläggning har skett genom fördjupade
analyser av vissa objekt. Undersökningarna gjorda av konsultföretag i branschen
påvisade att värden av föroreningar finns men att ingen uppenbar risk förelåg för
spridning.
Verksamhetsutövaren har ansvar för miljöskulder som uppstår på grund av
verksamheten. Landstingets bolag har i sin egenskap av bolag ansvar för de
miljöskulder som uppstått från bolagets verksamhet sedan bolaget bildades.
Stockholms läns landsting har ansvar för miljöskulder som uppstått från
landstingets verksamheter innan bolagisering ägde rum.
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Locum har inga särskilda avsättningar för markföroreningar. När sådana identifieras
åtgärdas de. Storstockholms Lokaltrafik har en avsättning på 35 mkr avseende
markförorening (förhöjda halter arsenik) utefter banvallen mellan Kårsta och sjön
Sparreholm. Trafik bedrivs ej på denna stäckning.
Mot bakgrund av ovannämnda anser jag interpellationen besvarad.
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