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Höga halter av
kvicksilver i marken
BUREÅ

· Risk att vattenlevande djur tar skada.

Provtagningar visar
att det finns föroreningar i marken och
i vattnet på det gamla fabriksområdet på
Skäret i Bureå. Bland
annat är halterna av
kvicksilver höga.
Enligt provtagningsrapporten användes åren
1948–1965 preparatet Pulpasan på träsliperiet för att
impregnera våtslipmassa.
Preparatet innehöll bland
annat kvicksilver. Sammanlagt ska nära 45 ton
impregneringsvätska ha
använts vid fabriken under
dessa år, varav några ton
var kvicksilver. Genom kemiska processer har ämnet
också omvandlats till metylkvicksilver. Men provtagningarna visar även att
det finns andra föroreningar, i form av metaller, fiber
och arsenik.

Avlopp ut i naturen

Skellefteå kommun tog initiativ till provtagningen
efter en inventering som

länsstyrelsen gjort vid nedlagda industrier i länet.
Den bygger på historiskt
material om bland annat
kemikalieanvändning på
industrierna.
– Vi kunde förmoda att
det fanns föroreningar i det
här området. Det var en stor
verksamhet som pågick under en längre tid. På den tiden gick också avloppen direkt ut i naturen, säger Agneta Gustafsson, bygg- och
miljökontoret.
Kommunen bad Holmen
AB bekosta en första undersökningen av eventuella föroreningar, eftersom
företaget tidigare bedrev
verksamhet på området.

Läcker ut ämnen

Både jordprover och vattenprover har tagits på
träsliperiområdet, i viken
utanför och i sedimentationsdammarna som ligger
norr om fabriksområdet.
Till dessa dammar rann
bland annat avloppsvattnet
från anläggningen fram till
1977.

– Redan före jul kommer
vi att lämna in en provtagningsplan till kommunen.
Men vi har redan tagit initiativ till att slamsuga den
förorenade brunnen på fabriksområdet och den ska
vara ren nu, säger han.
! Kan det bli tal
om sanering?

Slagsmål
på socialkontoret
SKELLEFTEÅ

En misshandel inträffade på måndagen i socialkontorets entré. En
person fördes till Skellefteå lasarett för vård.
Bråket startade mellan två
medelålders män vid 12.40.
Båda var besökare. Den ene
misshandlade den andre så
mycket att offret fick föras
till lasarettet. Skadorna ska
dock inte ha varit livshotande, enligt Johan Karlsson, inre befäl vid Skelleftepolisen.

Motanmälan

MEST SKROT ÅTERSTÅR.
Det är nästan 20 år sedan det gamla träsliperiet på Skäret
lades ned. Framför finns i dag en stor skrotsamling som
har uppstått efter att Holmen lämnade området.

21 OKTOBER 2011.
Norran har i ett tidigare reportage berättat att abborrar,
som har fångats i Burefjärden,
innehåller höga halter av
miljögifter. Nu ska ytterligare undersökningar göras på
djurlivet i området.
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Rapportens slutsats är
att föroreningarna framför
allt finns i en slambrunn,
grundvattnet, sediment
och ytvatten. Ämnena fortsätter även att läcka ut via
grundvattnet, sedimenten
och via gamla ledningar.
Det ska inte vara farligt
för människor att vistas i
området, om man inte sätter igång att gräva i marken.
Däremot finns det risk för

att vattenlevande djur påverkas av de giftiga halterna av metaller.
! Byggnader förfaller
och det är fullt skrot av
intill fabriken. Vad tänker du om det?

– Vi måste göra något åt
området. Skrotgården kan
också vara förorenad, säger
Agneta Gustafsson.
ULRIKA ANDERSSON

FAKTA

– Det vi har kommit överens om nu med kommunen
är att göra dessa undersökningar. Sedan görs en riskbedömning av området. Om
man sedan behöver åtgärda
det görs en ansvarsutredning för att fastställa när
föroreningarna kom till, säger Lars Strömberg.

Enligt Agneta Gustafsson har träsliperiet i dag bedömts ligga i riskklass två.
Det är ett steg lägre i prioriteringsskalan jämfört med
exempelvis Scharins.
– Utifrån Holmens undersökningar måste vi
riskklassa området så vi
vet hur vi ska prioritera

Mannen som utförde handlingen greps av polis, men
släpptes senare på dagen efter beslut av åklagare.
– Han kommer att lämna
in en motanmälan om misshandel, som han ska ha utsatts för av offret, säger Johan Karlsson.
Han tillägger att rubriceringen från början var grov
misshandel, men att den nu
är ändrad till misshandel av
normalgraden.
YVONNE RÖNNGREN

Bakgrund

! Bure AB byggde ett träsliperi
på Skäret 1926. Mo och Domsjö
AB köpte bolaget 1965 och
drev sliperiet till 1992. MoDo
bytte sedan namn till Holmen
år 2000. Impregneringen med
Pulpasan pågick innan MoDo
blev ägare.

Ska undersöka växter och djur från området
Enligt Holmens miljöchef Lars Strömberg
kommer företaget att
utföra fler undersökningar på Skäret. Det
handlar bland annat
om studier på växter
och djur, för att se om
de påverkats av föroreningar.

I KORTHET

detta, om föroreningarna
bör tas bort eller ligga kvar.
Ofta står staten för en stor
del av saneringskostnaden,
om det blir aktuellt, men
även företaget som har förorenat, säger Agneta Gustafsson.
ULRIKA ANDERSSON

SKELLEFTEÅ

Dömd till böter
för narkotikabrott
! Mannen blev stoppad
av poliser i centrala Skellefteå. Tingsrätten dömer
mannen till ringa narkotikabrott, straffet för honom
blir dagsböter.
Han blev stoppad av polisen i centrala Skellefteå,
när han var påverkad av
narkotika.
Vid tillfället hade också
mannen på sig flera tabletter som är narkotikaklassade.
Mannen har erkänt till
brottet och även provsvar
visar på att han var påverkad.

Pellets och biovärmeprodukter!
SKELLEFTEÅ

Tel 0730-65 92 79 www.romoheat.se

Juligare än hemma!

”Med barnbarnen leker jag gärna med bilar.
Precis som jag gör på jobbet.”
Så länge jag kan minnas har jag haft ett brinnande intresse för teknik och motorer
av alla de slag. Mitt motorintresse och mötet med alla härliga människor som jag
träffar varje dag gör att mitt jobb som säljare är det roligaste jag vet. Förutom att
vara morfar så klart.
Lars Carlsson, säljare, Burlin Motor, Skellefteå

Öppet: Må–to 8–18,
fre 8–17, lör 11–14

Skellefteå. Tel 0910-533 50

599:Stl 20-39

Solbacken, Skellefteå

Julbord + bowling

per person .........................

395:-

I priset ingår bowling 1,5 timme, 3 per bana.
Valfri dag och tid. Vip-rummet 2 timmar.

Tel 0910-71 00 73
www.bowlingkompaniet.com

