Till kommunstyrelsens ordförande
Harry Bouveng
Västerby 2021-01-05

Interpellation rörande Brand i avfall i Kagghamra
Bakgrund
Sedan den 23 december bedriver Södertörns brandförsvarsförbund en räddningsinsats i Kagghamra i Botkyrka
kommun. Det är en hög med osorterat avfall som brinner. Högen bedöms vara cirka 100 gånger 100 meter med en
höjd av 5-10 meter.
Branden pågår mindre än en kilometer från vår kommun. Brandrök, som orsakar “kli i hals och ögon” och som
enligt Södertörns brandförsvarsförbund kan vara ohälsosam, har rapporterats från ﬂera platser i vår kommun, bl.a.
från Ösmo, Väggarö, Sunnerby, Sundsta, Stutby och Fituna, se karta.

Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF, har informerat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB),
Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, FOI och Statens geologiska institut.1
Från den 24 december har länsväg 225 varit avstängd i båda riktningarna mellan Rosenhill och Ösmo på grund av
brand i sopupplag, stark röklukt och rökutveckling i området. Röken skapar tidvis dålig sikt.2
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Från den 25 december och ﬂera dagar framåt har väg 225 i stället varit avstängd i båda riktningarna mellan
Frölundamalm och Dalsta av samma orsaker. Enligt SBFF:s hemsida kommer framkomligheten på väg 225 att
påverkas avsevärt, när rökutvecklingen är så pass omfattande att sikten blir dålig. När avstängningar sker, påverkar
det i hög grad lastbilstraﬁken till och från Nynäshamns hamn, som då måste ledas om till annan väg, t.ex. via
Sorundavägen och Grindsjöbacken, som inte är dimensionerad för denna typ av traﬁk.
Botkyrka kommun har lagt informationen om branden högst upp på sin hemsida,3 men på vår kommuns hemsida
ﬁnns informationen först i slutet på sidan “Aktuellt”4, dvs. efter “Evenemang” och det gör att det är betydligt svårare
att hitta informationen, trots att den berör stora områden i vår kommun. Information om branden publicerades först
den 28 december, dvs. fem dagar efter att den hade startat.
Många kommuninvånare har hört av sig till oss och är oroliga eftersom de besväras av brandlukten, som tränger in
i bostäderna t.ex. i Sunnerby, Fituna, Stutby, Frölunda, Väggarö, Torp och Ösmo, trots att fönstren är stängda och
ventilationen är avstängd. En del invånare överväger t.o.m. att tillfälligt lämna sina bostäder p.g.a. brandlukten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-17, § 171 om ett styrdokument för krisberedskap i vår kommun.5 I
dokumentet deﬁnieras kris som: “En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden
och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen.” (s. 5).
Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, tillika
ordförande i krisledningsnämnden och kommunalråd:
1. Branden startade den 23 december och då gick SOS Alarm ut och larmade. Väg 225 har varit avstängd för
traﬁk i olika sträckningar sedan den 24 december.
a. Hur kommer det sig att vår kommun väntade fem dagar med att informera invånarna, trots att stora
områden i vår kommun är berörda och länsväg 225 har varit avstängd?
2. Har vår kommun kontaktat Botkyrka kommun för att ta reda på hur den här situationen ska lösas?
a. När skedde i så fall den kontakten och vad blev resultatet?
3. Eftersom branden och röken påverkar våra invånares hälsa, undrar vi om vår kommun har kontaktat
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF), som är tillsynsmyndighet och arbetar med kontroll av
sådant som kan påverka miljön och människors hälsa i vår kommun?
a. När skedde i så fall den kontakten och vad blev resultatet?
4. Vår kommun ingår tillsammans med bl.a. Botkyrka kommun också i samarbetet i Södertörns
brandförsvarsförbund. På Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida ﬁnns endast myndighetsmeddelande
om rökutveckling i Botkyrka och Huddinge,6 men det står ingenting om att detta också har drabbat vår
kommun.
a. Har vår kommun varit i kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund och förklarat att även vår
kommun är drabbade av brandlukt m.m.?
b. När skedde det i så fall och vad blev resultatet?
5. Vem beslutar att planen för krisberedskap aktiveras och har den används i det här fallet?
6. Som högst ansvarig, är du nöjd med hur vår kommun har hanterat den här krissituationen eller ﬁnns det
någonting som skulle kunna förbättras, om detta skulle hända igen?
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige,
i Kommunstyrelsen
samt i Barn- och utbildningsnämnden
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