Motion
Gällivare kommunfullmäktige
Ärende; Befarat Miljöbrott

År 2016/2017, i samband med upprustningen, som Trafikverket gjorde på stationsområdet, bangården och
lokstallarna så gjordes även en nödvändig marksanering. Marken har under SJ:s verksamhetstid på ca. 120
år blivit hårt exploaterad och utsatt för omfattande ”kemisk” förgiftning med stor risk att vattenavrinning
från marken kommer att drabba närliggande Vassara-sjösystem.
De kemiska ämnen som använts under den långa tidsperioden är förutom avfall från tågen (asbest från
inbromsningar), även arsenik och framförallt kreosot (impregnering av trä till järnvägssyllar) vilket bl.a. är
cancerframkallande. Sammantaget så måste jorden klassas som miljöfarligt avfall och hanteras därefter
samt förvaras/bearbetas på särskilda deponiplatser. Den närmaste deponiplatsen är i Skellefteå.
Huvudansvarig för marksaneringen var NCC AB. Vi utgår ifrån att det, i avtalet mellan Trafikverket och NCC
AB, framgår att det miljöfarliga markavfallet skall deponeras i närmast lämpliga deponiplats.
Enligt trovärdig uppgiftslämnare, så kom ca. 35 000 kbm av den miljöfarliga markavfallet att användas som
fyllnadsmaterial till den 2000 kvm stora parkeringsplatsen på Dundret.
Till bilden hör att, Gällivare reservvattentäkt, sjön Harrträsk ligger i nära anslutning till Dundret och utgör
det naturliga samlingsstället för såväl smält- som ytvatten vilket gör frågan än viktigare.
Under den aktuella tidsperioden ägdes anläggningarna på Dundret av Peter Aasa som 2019 avyttrade
anläggningarna inkl. det miljöfarliga markavfallet till Gällivare kommun för en ansenlig summa pengar.
Även på Vuoskojärvi-industriområde, kommunalt ägd mark, användes fyllnadsmassor från samma område.
Preskriptionstiden för miljöbrott är fem år. I och med det så kvarstår i så fall ett år för rättslig prövning för
begånget miljöbrott i hanteringen av ärendet.
Då kommunen är huvudansvarig, i nutid och framtid, för miljöfrågor och dess konsekvenser så yrkar
Malmfältens Väl på:
Att: Kommunen klargör om det föreligger miljöfarlig hantering av fyllnadsmassor som använts uppe på
Dundret samt Vuoskojärvi-industriområde.
Att: Besluta om rättslig prövning, med krav om skadestånd om marken är förorenad av fyllnadsmassorna.
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