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INTERPELLATION - Hur säkras arbetet gällande PCB
I Upplands Väsby kommun har konstaterat att det finns en PCB-läcka som rinner ut i och påverkar
Väsbyån och Oxundasjön. Oxundasjön har sin avrinning i Mälaren, det vill säga den fungerar som en
dricksvattentäkt för Stockholmsregionen. På grund av de höga halter som uppmätts av PCB så
omnämns Oxundasjön vara Sveriges och kanske en av världens mest kontaminerade sjöar. Det är
mycket allvarligt och av största vikt att kommunen säkrar källan till utsläppet och kan påbörja
sanering av Väsbyån, Oxundasjön och stoppa eventuella utflöden av PCB till Mälaren.
Upptäckten av PCB har lett till att kommunen genomfört olika insatser under ledning av
miljöplanerare och tjänstemän på miljökontoret. Källan till det pågående läckaget tros vara
någonstans runt Messingenområdet och olika provtagningar har genomförts för att ringa in området
och på andra ställen.
Kommunen har tack vare expertkunskap hos miljöplanerare om vattenfrågor också klarat av att driva
arbetet framåt med hjälp av miljökontorets handläggare och i samarbete med extern konsult.
Tyvärr tappar kommunen nu den kompetens som miljöplanerare bidragit med till hösten då denne
slutar i kommunen och därmed behövs fortsatt arbete säkras upp. För oss i Centerpartiet är det
viktigt att vi inte förlorar mer tid och att nödvändiga insatser genomförs så snart som möjligt för att
trygga Väsbybornas hälsa och att vi ska rena och säkra vatten från spridning av PCB.
Jag har följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman på grund av att
kommunen nu också tappar denna värdefulla kompetens i raden av personal som slutat det senaste
året:
1. Kan du garantera alla Väsbybor att kommunen inte kommer att tappa värdefull tid eller fart i
PCB-projektet, nu då kommunen också förlorar den djupa kompetens som funnits med
miljöplaneraren och som vi vet är kunskap som är svår att få tag på?
2. Vilka direkta åtgärder kommer du som KSO att göra för att säkra att organisationen har en
snabb rekryteringsprocess för att hitta en ny person, också med anledning av att
Miljökontoret till Miljönämndens möte i september föreslår att Kontoret för
Samhällsbyggnad ska vara ansvarig projektägare trots att det kan finnas behov att
Miljökontoret tar ett större ansvar för kommunens skull i detta läge?
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