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Interpellation angående träddöd längs 
väg 268
Ett stort antal döda träd och buskar står längs väg 268 mellan vägen och Karby 
industriområde. 

Vilken är anledningen till träddöden?
Träden utgör en bioindikator som visar på en saltförorening i vatten, utöver salt i 
vattnet så står dessutom träden i för mycket vatten så att inte kan överleva. Innan 
PEABs saltlager fanns på platsen kan man på gamla ortofoton se gröna träd. Bygg- 
och miljötillsynsnämnden arbetar med tesen att PEABs gamla saltlager är källan till 
det salthaltiga vattnet och att PEAB är ansvarig verksamhetsutövare. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra fortsatt 
träddöd på platsen?
Bygg- och miljötillsynsnämnden har krävt ett antal undersökningar av PEAB. Platsen 
visar på salthaltigt grundvatten och att det finns en saltkälla som fortsätter att 
förorena vatten. Nämnden bedömer att det som nu behöver tas om hand är källan till 
föroreningen för att sedan kunna ta hand om problemet att det står vatten på platsen 
som behöver kunna rinna vidare. Innan källan till föroreningen har tagits om hand 
vill man inte sprida föroreningen ytterligare genom att genomföra åtgärder som gör 
att vattnet för med sig salthaltigt vatten vidare nedströms. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden har förelagt PEAB som nämnden anser vara ansvarig, detta 
beslut överklagades och återförvisades till nämnden för vidare handläggning. 

När kan problemen vara åtgärdade?
Det är omöjligt att säga när problemen kommer att vara åtgärdade. Nämnden 
kommer att under början av 2022 förelägga PEAB att genomföra de åtgärder 
nämnden anser det finns behov av. Beslutet kommer troligen överklagas av PEAB och 
det är inte förrän vi vet att beslutet vunnit laga kraft som vi kan få till stånd åtgärder 
på platsen. 
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Interpellation till Bygg- oc~snämndens ordförande Elwe Nilsson 
angående träddöd längs väg 268 

Ett stort antal döda träd och buskar står längs väg 268 mellan vägen och Karby 
industriområde. De första döda träden och buskarna syntes för minst två år 
sedan och vi fick då lugnande besked om planerade åtgärder men antalet har 
sedan dess blivit allt fler och inga insatser syns. 

Uppenbarligen finns det en anledning till att vegetationen dör och det är ett 
miljöproblem i sig. Eventuella föroreningar kan också få konsekvenser för 
Angarnsjöängen. Träden är dessutom en trafikfara eftersom de kan falla över 
vägen. 

Mina frågor till Elwe Nilsson är 
1. Vilken är anledningen till träddöden? 
2. Vilka åtgärder har vidtagits för att hindra fortsatt träddöd på platsen? 
3. När kan problemen vara åtgärdade? 

aQ'A-#tu~~ ti&M 
Johan Fagerhem 
Vänsterpartiet Vallentuna 
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