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Svenska Dagbladet rapporterade i juli om att förorenade muddermassor
från Slussenområdet hamnat på åkrar och vägbyggen i Sörmland. Spåren
ledde till ett oseriöst återvinningsbolag vars ägare har dömts för miljöbrott.
Det pågår flera parallella byggprojekt med olika offentliga beställare i
Slussenområdet vilket gör det svårt att fastslå vilket projekt de förorenade
muddermassorna kommer ifrån. Utöver exploateringskontorets
Slussenprojekt har det pågått arbeten där Stockholm Vatten och Avfall,
Region Stockholms Trafikförvaltning och Trafikverket är beställare.
Stockholms stads roll i byggandet är tudelad. Stadens förvaltningar och
bolag är byggherrar för sina delprojekt, och därtill är miljö- och
hälsoskyddsnämnden tillsynsmyndigheten för att byggarbetet följer
gällande miljölagstiftning.
I anläggningsbranschen är det vanligt att den upphandlade entreprenören
som sköter bygget även tar hand om berg samt schakt- och muddermassor
som uppstår i projektet och ansvarar för att kvittblivningen sker på ett
lämpligt sätt. Samtidigt är det välkänt att fusk, oseriösa aktörer och långa
leverantörskedjor är vardag i branschen. Deponering av förorenade massor
i en godkänd deponi är kostsamt vilket ger ekonomiska incitament för fusk.
Det görs seriositetsprövningar vid stadens upphandlingar idag, men i en
bransch med så väl kända och spridda problem bör kontrollen av
leverantörskedjorna vid entreprenadupphandlingar skärpas och
användningen av underleverantörer begränsas. Ett annat sätt att säkra att
massorna från stadens projekt hamnar rätt är upphandla deponering av
massor direkt utan att överlåta detta till entreprenören. Detta arbetssätt har
introducerats i Norra Djurgårdsstaden och skulle kunna tillämpas bredare i
stadens projekt. På det sättet får man även bättre kontroll över
tranportrelaterade kostnader och utsläpp.
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Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till ansvariga borgarråd:

1. Hur ämnar du att säkerställa att massor från stadens byggprojekt
hanteras på lämpligt sätt och deponeras på godkända deponier?
2. Hur säkerställer Stockholms stad som tillsynsmyndighet att massorna
från byggprojekten i staden hanteras på lämpligt sätt och deponeras på
godkända deponier?

Stockholm den 26 augusti 2020
Maria Mustonen (V)

