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Inledning 

Fortum Waste Solutions AB, tidigare Ekokem AB och dessförinnan Sakab AB bedriver 

idag verksamhet inom Ganscas tillstånd M 3572-11 på fastighet Nolby 6:83. Arbetet har 

hittills utgjorts av beredning av ytor för att därefter kunna bedriva deponi och 

jordbehandling. Företaget avser att ansöka om eget tillstånd (Treatment Center – TC 

Sundsvall) enligt miljöbalken för planerad verksamhet på fastigheten Nolby 6:83. Den 

tillståndspliktiga verksamheten utgörs dels av nyttiggörande av avfallsklassade massor 

som konstruktionsmaterial vid iordningställande av deponi- och behandlingsytor, dels 

av deponering, dels av avfallsbehandling samt behandling av det avfallsklassade 

materialet inför nyttiggörandet (miljöfarlig verksamhet). Den planerade verksamheten 

överensstämmer till stor del med den för Gansca tillståndsgivna. I denna ansökan 

ansöks om fler avfallstyper och större mängder än den tidigare tillståndsgivna 

verksamheten. Verksamheten anses ha betydande miljöpåverkan. Fortum Waste 

Solutions AB kommer därför att hålla ett utökat samråd till vilket detta dokument utgör 

underlag.  

1. Bakgrund och syfte med verksamheten 

Fortum Waste Solutions AB äger Sundsvall Nolby 6:83 (4,65 ha av fd Nolby 6:81 vilket 

fastighetsreglerades 18/1 2017 ) ca 1 mil söder om Sundsvall, där man under 2017 

startar deponiverksamhet för farligt avfall samt lagring och behandling av avfall. 

Verksamheten bedrivs i direkt närhet till Ganscas befintliga deponiområde på Vaple 

deponi, men verksamheterna är fristående från varandra. Sedan 2016-09-19 bedrivs 

verksamhet på området inom Ganscas tillstånd M 3572-11. Fortum Waste Solutions del 

av denna verksamhet avses i och med tillståndsansökan att ersättas av verksamhet inom 

eget tillstånd enligt föreliggande beskrivning. Hanteringen avses omfatta 

avfallshantering i form av behandling, återvinning, mellanlagring och deponering. 

Fortum Waste Solutions ABs anläggning ger förutsättningar för minskade 

avfallstransporter i Sundsvallsregionen då anläggningar för avfallshantering och 

deponering är begränsade i denna region. Vidare ligger anläggningen avskilt från 

bostäder, nära anslutning till E4an samt nära Bottenhavet. 

2. Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare:  Fortum Waste Solutions AB 

Organisationsnummer:  556129-9537 

Adress:   854 68 Sundsvall 

Kontaktperson:  Ulrika Wievegg, Chef EHSQ 

Kontaktuppgifter:  ulrika.wievegg@fortum.com, 070-375 78 03 

Anläggningsnamn:  TC Sundsvall 

Länsstyrelsens nummer:  281-60-058 

Län:   Västernorrlands län 

Kommun:   Sundsvalls kommun 

Fastighetsbeteckning:  Nolby 6:83 

Besöksadress:  Vapelbäcksvägen 

Anläggningens Koordinater: 6912367 x 620769  
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3. Lokalisering 

3.1 Områdesbeskrivning 

Fortum Waste Solutionss avfallsområde är lokaliserad på fastigheten Nolby 6:83 i 

Sundsvalls kommun. Fastigheten ägs av Fortum Waste Solutions AB. 

Området är plant, sluttar svagt mot nordväst och ligger centralt i Vapelbäckens 

avrinningsområde med vattendelare väster och söder om anläggningen. 

Grundvattenströmningen genom området går i nordvästlig riktning till Vapelbäcken.  

Den yta som Fortum Waste Solutions köpt är fram till iordningställandet oanvänd mark 

och helt separerad från Ganscas existerande deponi.  

En geoteknisk undersökning som genomfördes under 2012 strax väster om befintligt 

deponiområde visade på övre jordlager av morän underlagrat av finsediment (silt och 

lera). Berg i dagen påträffades i området strax söder om befintlig infartsväg. Inom 

befintligt deponiområde (Gansca) visade undersökningar med georadar att berget låg på 

1-3 m djup. Ytterligare undersökningar har visat att berget består av sedimentgnejs som 

har en tendens att spricka kubiskt. De vanligaste sprickriktningarna som påträffades 

gick i nordsydlig och östvästlig riktning och sluttade svagt. Berg i dagen påträffades på 

flera ställen. Berget täcktes av svallad morän med sandig-grusig morän underlagrad av 

silt och siltig morän. Moräntäckets medeldjup var ca 2 meter. Moränen betraktades som 

tämligen vattengenomsläpplig.  

Structor utförde i oktober 2016 en översiktlig miljöteknisk markundersökning och i den 

konstaterades att området till största del består av sandig/grusig morän. I östlig och 

sydlig riktning påträffades berg i dagen. I hela större delen av Nolby 6:83 har 

sprängarbeten genomförts, vilket innebär att tillkommande ytor kommer anläggas ovan 

berg. Väster om området finns en myr, som avskiljs från avfallsområdet genom ett yttre 

dike.  

Grundvattennivån inom området ligger mellan 0,2-2,5 meter underytan där structor 

borrade grundvattenrör i december 2016 . Delar av området var myr före anläggandet av 

behandlingsytan. Avfallsanläggningen omges av industriyta, barrskog och myr.  
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Figur 1. Översiktskarta, Gansca och Fortum Waste Solutions avfallsanläggning med omnejd.  

 

Figur 2. Fortum Waste Solutions verksamhetsområde (röd ram) ligger inom fastigheten Nolby 6:83 

(tidigare en del av Nolby 6:81).  
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3.2 Planförhållanden 

Detaljplan för Vaple deponi (2281K-DP-426) antogs 2016-04-27 och har vunnit laga 

kraft. Fortum Waste Solutions verksamhet är förenlig med gällande detaljplan.  

3.3 Höjdsystem  

Planskiss utvisande höjder finns angivna i figur 4. 

3.4 Skyddade områden 

Området vid Vapelbäcken har i naturinventeringar från Sundsvalls kommun (1997) 

beskrivits som ett ravinlandskap med välutvecklat lövträdsbård och högörtsskikt. 

Området har sammantaget ett högt värde för biologiskt mångfald i form av 

vattenmiljöer, fågelbiotoper, rika miljöer för vedsvampar, insekter och groddjur. I 

Vapelbäcken finns både flodnejonöga (Lampetrafluvialis) och öring (Salmo trutta). 

Flodnejonöga har i globala och nationella rödlistor klassats som missgynnad. Vid 

inventering har både stationär och havsvandrande öring identifierats (Fisk och 

Vattenvård i Norrland AB). 

Natura 2000 är benämningen på det europeiska ekologiska nätverk som håller på att 

byggas upp inom EU. Nätverket innehåller idag flera tusen naturområden varav 122 

stycken finns i Västernorrlands län. Inga Natura 2000-områden finns i närheten av 

Vaple deponi. Det närmaste området är Grenforsen i sydväst. Grenforsen är ett 

ravinlandskap med branta nipor med frodig vegetation utmed en fors, som  sedan 1998 

ärett kommunalt naturreservat. 

3.5 Alternativ lokalisering 

Eftersom bolaget har för avsikt att fortsätta med verksamheten inom det idag 

tillståndsgivna området Nolby 6:83 bedömer bolaget att de alternativ till lokalisering av 

verksamheten som ska studeras utgörs av hanteirng av tillkommande avfallskoder. För 

ändamålet har närregionen undersökts för att finna alternativa lokaliseringar. 

4. Genomförda undersökningar och utredningar 

Nedan presenteras sammanfattningar eller hänvisningar till ett antal undersökningar och 

utredningar som utförts i området. 

Därutöver analyseras grundvatten kvartalsvis i omgivningen, vilket har gjorts under 

många år i och med Ganscas verksamhet. 

4.1 Trafikverket, Utställelsehandling 2009-06-26 rev. 2009-08-24. 

Miljökonsekvensbeskrivning, Väg E4, Sundsvall delen Stockvik-Skönsberg, 

Västernorrlands län. 

Området kring Vapelbäcken finns dokumenterat i den naturinventering som gjordes i 

samband med framtagande av en MKB för ny väg E4. 
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4.2 SGU - Jordart och strukturgeologi 

Enligt SGU:s jordartskarta (från SGU:s databas, skala 1:100 000) förekommer 

huvudsakligen morän och berg i dagen inom området. 

SGU:s strukturgeologiska karta redovisar möjliga sprickzoner i riktning nord-syd och 

nordväst-sydost i anslutning till området. I samband med att Fortum Waste Solutions 

AB installerade grundvattenrör på sitt område noterades huvudsakligen morän. I ett par 

av rören återfanns lera direkt på berg. Vidare konstaterades tunna jordlager då 

jordmäktigheten varierade mellan 1,1 meter och 2,8 meter över berg. 

4.3 Vapelbäcken (691435-158098), Inventering och kartering 2016-06-13 (Fisk 

och vattenvård i Norrland AB)  

2016 genomfördes fördjupade biologiska studier i Vapelbäcken i form av inventering av 

fisk, passiva provtagare, analyser av vattenmossa och fisklarver. Sammanlagt visade de 

biologiska undersökningarna inte på någon negativ påverkan på Vapelbäckens biologi 

eller påverkan av eventuella föroreningar som kunde härledas nuvarande 

deponiverksamhet i området. Vapelbäckens största hot mot ett friskt ekosystem bedöms 

utgöras av bäverns närvaro. 

4.4 Elfiske 2014 – Vapelbäcken (691435-158098), (Fisk och vattenvård i 

Norrland AB)  

Vid elfisken i Vapelbäcken 2014 fångades fler öringar än vid något tidigare tillfälle – 

196 stycken. Störst tätheter registrerades i referenslokalen (S1) och i den lokal där 

påverkan från deponin kan förväntas vara som högst (S3). Någon negativ effekt på 

Vapelbäckens fiskbestånd går inte att spåra. Skälet till de relativt låga öringtätheterna 

och fåtalet nejonögelarver i den nedersta lokalen bedöms förklaras av bäveraktiviteter 

och annat 

4.5 Vapelbäcken – Metaller 2014 

För att kunna studera eventuella läckage av metallföreningar från Ganscas deponi till 

Vapelbäcken har passiva provtagare med vattenmossa och nejonögelarver använts. För 

en kortare sommarperiod visade metoden med vattenmossa och passiva provtagarna på 

god överensstämmelse för de flesta metallerna, varför det i kontrollprogrammet angavs 

att de senare ska användas. Nejonögelarver, som levt hela sitt i bäcken, täcker en 

betydligt längre period (3-5 år), vilket gör dem lämpliga att använda för att mäta den 

långvariga belastningen. 

Beroende på vilken metall som mäts så kan koncentrationen skilja sig mellan upp- och 

nedströms deponin, men inte lika tydligt 2014 som tidigare år. Vissa metaller hade lägre 

koncentrationer nedströms än uppströms, vilket får antas bero på att det finns en 

”naturlig” metallbelastning till Vapelbäcken.  

4.6 Provtagning av husmossa 

Påverkan på omgivningen av vindburna föroreningar från avfallsanläggningen 

kontrolleras en gång per år (senast 2016)  med hjälp av provtagning och analys av 
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husmossa på sex lokaler innanför och utanför Ganscas deponiområde. 

Föroreningsinnehållet i husmossans årsskott ger en god bild av den vindburna 

metallbelastningen i området under den senaste vegetationsperioden. De högsta 

föroreningshalterna mättes upp vid det första mättillfället, 1995, innan deponeringen 

påbörjades. Under senare år har man sett en liten ökning av vissa metallhalter som tros 

bero på utbyggnaden av E4 i närheten. Anläggandet av vägen har pågått under de 

senaste åren och har inneburit skogsavverkning, bearbetning av virke, ökad mängd tung 

trafik och sprängning av berg nära många av provpunkterna. 

4.7 Mätning av omgivningsbuller från Gansca-tippen (2017-03-08, Miljö- 

och Analysservice) 

Gansca deponi AB och Fortum Waste Solution AB driver båda sina verksamheter med 

stöd i samma tillstånd (M 3572-11). Fortum Waste solution AB har inte startat sin 

verksamhet ännu utan arbetet pågår med att färdigställa en plan yta inom fastigheten 

Nolby 6:83. Högsta förväntade ljudnivå är när Fortum kör en bergkross.  

En gemensam bullermätning har 2017-02-16 genomförts (Naturvårdsverkets 

metodbeskrivning har föjlts). På förmiddagen var bergkrossanläggningarna igång både 

på vid Fortums anläggningsarbete och Sjöbergs bergtäkt. Då bergskrossning pågick 

uppmättes bullret från Avfallsanläggningen till 39-43 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 

bostadshusen efter korrektion för bakgrundsbullrets inverkan. Då verksamheten utan 

bergskrossning pågick uppmättes bullret till 36 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Dessa värden 

ska jämföras med tillståndsvillkoret : högst 50 dB(A) dagtid, 45 dB(A) kvällstid och 40 

dB(A) nattetid. Nästa gemensamma bullermätning kommer att genomföras då Fortum 

kommit igång med reguljär verksamhet på behandlingsytan. Mätpunkterna kan ses i 

figur 3. 
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Figur 3. Mätpunkter vid bullermätning. 

5. Planerad verksamhet 

5.1 Anläggande av Fortum Waste Solutionss yta 

Verksamhetsområdet är inhägnat. För att bedriva verksamheten kommer byggnation 

och anläggningsarbete att ske av minst följande: 

• Deponi 

• Behandlings- och lagringsytor 

• Bassänger för vatten 

• Vattenbehandlingsanläggning 

• Slamficka för att möjliggöra omhändertagande av blött avfall 

 

Därutöver kan även följande behöva etableras: 

• Tält, skärmtak eller dylikt för lagring av avfall och material 

• Silos för lagring av dammigt material (tex askor, och kalkhaltigt avfall) 

• Tankar för flytande avfall 

 

För konstruktion av ytan används i möjligaste mån avfallsfraktioner lämpliga för 

aktuellt ändamål. Arbetet har redan påbörjats inom Ganscas befintliga tillstånd.  

I figur 4 finns en schematisk skiss över hur områdets förväntas anläggas. 

 
Figur 4. Detaljritning fastighet Nolby 6:83 
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5.2 Verksamhetskoder 

Följande verksamheter avses bedrivas av Fortum Waste Solutions AB; 

 Mottagning, sortering och förbehandling av inkommande avfallsfraktioner. 

 Behandling av maximalt 100 000 ton förorenade jordmassor per år. 

 Behandling av maximalt 50 000 ton annat avfall per år. 

 Deponering av högst 165 000 ton avfall per rullande två-årsperiod 

Totalt kommer mängden avfall som mottas på anläggningen dock maximalt att uppgå 

till 250 000 ton per år vid stora saneringsprojekt i regionen. Ett normalflöde bedöms 

vara maximalt 150 000 ton/år 

I tabell 1 nedan finns en förteckning över de verksamhetskoder inom vilka verksamhet 

avses bedrivas. 

Verksamhetskod Definition 

90.50B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in farligt avfall  

90.70B Sortering av avfall, ej farligt avfall 

90.90C Förbehandling av avfall som utgör elektriska eller elektroniska produkter 

90.131B  Användning för anläggningsändamål – inte endast ringa föroreningsrisk 

90.141C Användning för anläggningsändamål – ringa föroreningsrisk  

90.300-i B Deponering av annat avfall än inert och farligt avfall. 

90.320-i A Deponering av farligt avfall. 

(Häri ingår även återvinning och bortskaffning av farligt avfall.) 

90.406-i B Återvinning eller bortskaffande av annat avfall än farligt avfall genom 

biologisk behandling av avfall samt behandling av slagg eller aska. 

(Häri ingår även återvinning genom mekanisk bearbetning.) 

Tabell 1. Verksamhetskoder för verksamhet som avses bedrivas.  

Avfallsslag som avses behandlas och deponeras listas i bilaga 1. 
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5.3 Behandling av avfall 

Ett område för mottagning och behandling av avfall anläggs och upptar 0,8 ha mark.  

Ytan för uppläggning, mellanlagring och behandling av avfall kommer att bestå av en 

hårdgjord yta. Hela ytan byggs som en deponibotten. Behandlingsytan anläggs inom 

denna bottenkonstruktion. Vatten från ytan samlas upp i en damm, inför rening i 

reningsverk alternativt provtagning och frisläppning till recipient. Efter rening leds 

vattnet till en renvattendamm där det provtas innan det kan släppas till recipienten 

Svartviksfjärden. Potentiella behandlingsmetoder inom ytan kan vara biologisk 

behandling och/eller mekanisk behandling genom jordtvätt, siktning och sortering. De 

olika behandlingsmetoder som beskrivs nedan kommer att genomföras kampanjvis, 

beroende på behov och efterfrågan. Det är därmed inte troligt att alla metoder sker 

samtidigt inom anläggningen. Även andra behandlingsmetoder kan bli aktuella. 

Material som kan komma att lämna anläggningen är: 

 Tvättad jord 

 Krossat material 

 Gödningsmedel 

 Andra produkter från olika behandlingsmetoder 

 Mellanlagrat avfall som ska hanteras på annan plats. 

Exempel på hur avfall kan behandlas, återvinnas och användas i tabell 2 nedan. 
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Avfall Behandling Produkt/Användning 

Jord Jordbehandling/tvätt 

Sortering 

Klassning 

Återvinning grus 

Använda i 

deponikonstruktion 

Användning i 

markkonstruktion 

Övrigt Bygg- och 

rivningsavfall 

Krossning, sortering Materialåtervinning 

Betong Krossning Återvinning – ersätter grus 

Användning i 

deponikonstruktion 

Användning i 

markkonstruktion 

Slammer 

Ex Grönlutslam 

Kompostering 

”Jordbehandling”/tvätt/torkning 

Jordförbättring för jordbruk 

Användning i 

deponikonstruktion 

Användning 

imarkkonstruktion 

Askor/slagg Stabilisering 

Tvätt 

Pelletering 

Klassning 

Malning 

Sortering 

Gödningsmedel 

Ersätter vägsalt 

Konstruktionsmaterial mark 

Tillsats i betong 

Avfallsbehandling 

Metallåtervinning 

Avfall från 

skogsindustri 

Lager 

Stabilisera 

Använda i avfallsbehandling 

Återvinning för användning 

som produkt eller biprodukt 

Trä, t ex returträ 

(”RT-trä”) och 

impregnerat trä 

(H2) 

Krossning, sortering Bränsle till 

avfallsförbränning 

Trä Flisning Bränsle till förbränning 

Plast Sortering Återvinning som råmaterial 

eller energi 

Tabell 2. Exempel på avfallsbehandling, återvinning och användning. 
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5.3.1 Deponering 

5.3.1.1 Konstruktion 

Avfallsceller ska konstrueras enligt krav på lokalisering, utformning och sluttäckning 

för en farligt avfallsdeponi i förordningen (2001:512) om deponering av avfall.  

5.3.1.2 Krav för farligt-avfall deponi 

Enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall får en farligt avfallsdeponi inte 

läcka mer än högst 5 l/m3 lakvatten per år. För att avfallscellen ska vara tillräckligt tät 

anläggs en bottentätning ovanpå en geologisk barriär. 

En naturlig geologisk barriär för en deponi för farligt avfall innebär att transporttiden 

för lakvattnet genom barriären inte får vara kortare än 200 år. Uppfylls inte detta 

kriterium ska en barriär anläggas under deponin och på de sidor om deponin där 

lakvatten kan tränga ut. Barriären ska vara minst 0,5 meter tjock samt ge ett skydd som 

är minst likvärdigt med effekten av en genomtränglighet på 1,0 x 10-9 m/s och en 

mäktighet av 5 m.  

Ovanpå den geologiska barriären ska en bottentätning anläggas. Bottentätningen kan 

bestå av syntetiskt geomembran och geotextilier. 

Konstruktionsritningar av nya avfallsceller uppförs när behov av nya celler uppkommer. 

Konstruktionen motsvarar kriterier för lokalisering och utformning av farligt avfalls 

deponier som anges i förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

5.3.1.3 Deponering av avfall 

Avfall som kommer in vägs och journalförs före uppläggning. Avfallen läggs därefter 

upp i avsedd deponicell. Cellerna sluttäcks när full höjd uppnås (enligt gällande 

områdesbestämmelser är maxhöjden 15 m över omgivande mark). Biologisk behandling 

5.3.2 Kompostering 

Massor förorenade med organiska föroreningar som exempelvis kolväten (finns i 

petroleumprodukter) kan behandlas med kompostering. Kompostering kan ske på en 

upplagsplats, i behandlingsceller eller i bioreaktorer. Reningsprocessen består av en 

aerob bakteriell nedbrytning av kolväten 

Öppen kompostering går ut på att den uppschaktade jorden läggs upp och plöjs i 

intervaller så att den syresätts. Vid behov tillförs näringsämnen. Den förorenade jorden 

behöver även blandas med ett strukturmaterial såsom halm, bark eller mineralgödsel. 

Behandlingstiden beror på föroreningsgraden. 
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Figur 5. Exempel på kompostering, foto: Tomas Liljedahl 

5.3.2.1 Konsekvenser och skyddsåtgärder 

Öppen kompostering innebär att jorden läggs upp i tjocka strängar/vallar, se exempel i 

figur 5. Luftning sker mekaniskt med hjälp av grävmaskiner och vid behov kan 

strukturmedel blandas in i samband med luftningen. Eftersom jorden ligger öppen och 

grävs om, kommer lättflyktiga kolväten (s.k. VOC) att avgå till luften och lukt av 

”bensin” frigörs. Luktspridningen begränsas till då omrörning sker och till 

upplagsområdets närområde. Inga siffror på hur stor VOC-avgången vid öppen 

kompostering kan bli har hittats. Komposten kan även damma, framförallt vid 

uppläggning och omgrävning. Lakvatten från komposteringen för med sig föroreningar 

av framförallt kolväten och behöver samlas upp och renas med t ex oljeavskiljning 

innan det leds till den befintliga reningsanläggningen inom området. 

5.3.3 BioSan 

BioSan är en metod där organiska föroreningar i jorden bryts ner med hjälp av speciella 

bakterier, som tillsätts tillsammans med näringsämnen, vatten och luft för att snabbt få 

till stånd en hög nedbrytningshastighet.  

Avfallet läggs ut på behandlingsytan och perforerade ledningar för till- och frånluft samt 

vattning/dränering installeras på olika nivåer i avfallet. Bakterier och näringsämnen 

tillsätts. En syntetisk liner används som täckning för att förhindra emissioner till 

atmosfären samt för att medge avrinning av nederbörd och förhindra uttorkning. En 

fläkt skapar undertryck på frånluften och tryck på tilluften. På så sätt befinner sig 

BioSan-högen i undertryck i förhållande till omgivningen, vilket reducerar eventuella 

emissioner av lättflyktiga kolväten. Under processen bildas koldioxid och vatten 

samtidigt som syre förbrukas. En del vatten avskiljs i droppavskiljare och pumpas till en 

uppsamlingstank. Till samma tank leds också dräneringsvatten från BioSan-högen. 

Innesluten kompostering med ventilation innebär att ventilationsrör byggs in i högarna 

vid uppläggningen samtidigt som högarna förses med en lufttät täckning så att porluften 
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i massorna kan sugas ut och samlas upp för att genomgå rening genom filter innan den 

släpps ut. Ventilationsrören gör att massorna inte kan grävas om och lufttillförsel in till 

massorna blir nödvändigt.  

Behandlingstiden för en ”normalt” förorenad jord med en halt opolära alifatiska 

kolväten av ca 5 000 – 10 000 mg/kg TS är vanligen ca sex månader. Vid högre halter 

erfordras längre tid. Efter fullbordad behandling rivs högen och rörsystemen tas om 

hand för att kunna användas vid nästa BioSan-behandling.  

 

Figur 6. Principskiss av BioSan-metoden. 

5.3.3.1 Konsekvenser och skyddsåtgärder 

Vid innesluten och ventilerad kompostering (BioSan) minimeras eventuell 

luktolägenhet/ miljöolägenhet. Ventilationen medger även en lättare kontroll av 

reningsprocessen. Även med installerade ventilationsrör behövs dock jordprover 

kontinuerligt för övervakning av reningsprocessen. Bildat lakvatten som behöver samlas 

upp och renas. 

Verksamheten som utgör biologisk behandling av förorenade jordar kan omfatta ett 

relativt stort antal olika farliga ämnen, även om de bedöms förekomma i mindre 

mängder. Sammanfattningsvis kan konstateras att ämnena: 

 inkommer till anläggningen i form av föroreningar vid mottagning av förorenade jordar 

 kan spridas till lakvattnet vid hantering, lagring och behandling av de förorenade 

jordarna 

o kontrolleras i lakvattnet, för att veta om halterna överskrider tillåtna 

utsläppsvärden (riktvärden) till recipienten 

o behandlas i reningsanläggning innan det släpps till Svartviksfjärden  

 kan spridas till omgivningen genom damning vid beredning och behandling av material 
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5.3.4 Mekanisk behandling 

Genom att mekaniskt skilja olika fraktioner av jordpartiklar från varandra kan mängden 

förorenad jord minska betydligt då huvuddelen av föroreningen oftast sitter på den fina 

fraktionen. Genom sortering kan stora delar av en förorenad jordmassa därför friklassas 

och återanvändas utan rening. Exempel på sorteringsverk se bild 7. 

 

Figur 7. Exempel på sorteringsverk, Foto: Tyréns 

Jord kan också tvättas, sk jordtvätt, vilket innebär att det mest förorenade materialet 

(vanligen den finkornigaste delen) sorteras från det grövre genom siktning, skakning, 

sköljning samt spolning. Principen är att de grövre, mer lågförorenade massorna 

separeras i ett första steg. I de fall där det grövre materialet är förorenat kan det krossas 

och återföras till reningsprocessen. Steg två innebär att vatten tillsätts så att en slurry 

bildas. En våtskrubber avlägsnar sedan föroreningar som fäster vid jordpartiklarna. 

Slurryn fraktioneras gradvis upp i olika fraktioner vilka avvattnas med kammarfilter- 

eller silbandspress. För att forcera utlakningen av föroreningar kan olika kemiska 

tillsatser användas som pH-justerare och tensider. 

Större delen av processvattnet återcirkuleras i anläggningen. Utlakning av föroreningar i 

processvattnet är ofta liten och koncentrationen av föroreningar i det återvunna vattnet 

hålls på lämplig nivå genom tillsats av rent vatten. Processvattnet som inte 

återcirkuleras, restvatten, behöver behandlas. 

Jordtvätt används i huvudsak för rening av metallförorenad jord, men kan även 

användas för avskiljning av oljeförorening. Då kan ett flotationssteg vara nödvändigt. 

För att metoden ska ge en effektiv rening, bör jorden inte vara alltför finkornig. 
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Figur 8. Exempel på jordtvätt, Foto: Tomas Liljedahl 

5.3.4.1 Konsekvenser och skyddsåtgärder 

En anläggning för jordtvätt är stor och relativt hög, se figur 8. Den genererar buller och 

processvatten som behöver renas. Dock kan en stor del av processvattnet återcirkuleras. 

Restvattnet kan renas, först i oljeavskiljare och sedan i den befintliga 

reningsanläggningen inom området. 

5.3.5 Stabilisering och solidifiering  

Stabilisering är en behandlingsmetod som används för att minska mobiliteten och 

biotillgängligheten hos en förorening genom att förändra dess kemiska förekomstform. 

Detta sker genom tillsats av stabiliseringsmedel. Exempel på sådana tillsatsmedel är 

järnoxider och alkalina material. Olika industriella restprodukter kan på grund av sitt 

innehåll av dessa ämnen utnyttjas som stabiliseringsmedel. Stabiliseringsmedel väljs 

utifrån aktuell förorening och typ av jord eller slam. Ibland krävs också tillsats av 

vatten. Massorna blandas maskinellt. Målet med behandlingen är att erhålla ett material 

som är stabiliserat för lång tid och som kan nyttiggöras eller är möjligt att deponera på 

en deponi för icke farligt avfall eller farligt avfall. 

Med solidifiering avses en fysikalisk inneslutning av den förorenade jorden i en matris 

med minskad genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) och därmed minskad 

utlakning av föroreningar. Vid en solidifiering uppnås i regel också en stabilisering av 

massorna och föroreningarna. På grund av den låga hydrauliska konduktiviteten 

kommer utlakningen att domineras av diffusion från den fasta kroppens yta, i stället för 

att vatten perkolerar genom avfallet och på det sättet för med sig föroreningar. 

Det vanligaste är att använda någon typ av bindemedel, t ex cement, vilket härdar och 

omvandlar jordens kornstruktur till en hård kropp. Solidifiering kan användas för alla 
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typer av föroreningar, men företrädesvis för oorganiska ämnen. Solidifiering medför 

också att jordens hållfasthet- och deformationsegenskaper förbättras, vilket har 

betydelse för den fortsatta hanteringen. Efter behandlingen kan de solidifierade 

massorna nyttiggöras eller omhändertas på deponi. 

5.3.5.1 Konsekvenser och skyddsåtgärder 

Ett antal kemiska ämnen används i metoden, vilka det finns risk för spridning av om 

inte rätt reningsteknik används. Vidare kräver metoden noggranna testförsök som 

föregår användandet. Testen bör visa på hur behandlingsmetoden minskar föroreningens 

lakbarhet från avfallet. Om detta inte är fastställt finns risk att föroreningen sprids i 

anslutning till det område där avfallet läggs upp. 

5.3.6 Avvattning 

Muddermassor innehåller ca 75 % vatten och avvattning krävs därför innan behandling. 

Även andra blöta massor kan komma att avvattnas som t ex. jord från schakt under 

grundvattenyta. Avvattning görs genom lagring av massorna i bassänger. Där sker 

passiv avvattning genom att jordpartiklarna sedimenterar till botten av bassängen och 

vattnet kan ledas bort genom ventiler. Alternativ till detta kan vara mekaniska 

avvattningsmetoder som t ex kammarfilterpress och silbandspress. Dessa 

avvattningsmetoder används även som slutsteg i jordtvätt. Avfall i vätskeform kan 

komma att tas in för avvattning och rening, bland annat genom indunstning. 

5.3.7  Hantering av slam och andra restprodukter 

Vissa typer av slam och andra restprodukter kommer också att hanteras inom 

anläggningen. I tabell 4 ges exempel på sådana avfall, samt behandlingar som 

respektive material kan komma att undergå. Hanteringen kan omfatta tvättränneslam, 

gatubrunnsslam, oljehaltigt slam och halkstopp (uppsopat sandningsgrus) samt 

behandling av rest- produkter från bygg- och anläggnings- verksamhet. 

 

Material        Behandlingsmetod 

Tvättränneslam 1. Avvattning 

2. Kompostering 

 

Gatubrunnsslam 1. Avvattning 

2. Kompostering 

 

Halkstopp (t.ex. uppsopat sandningsgrus) 1. Sortering 

2. Jordtvätt 

 

Restprodukter (bygg- och rivningsavfall)         Krossning, flisning, siktning, 

sortering m.m. 

Tabell 3. Slam och andra restprodukter samt metoder som kan komma att behandlas 
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5.3.7.1 Avvattning av slam och restprodukter 

En del av verksamheten inom anläggningen kommer att bestå av lagring och 

efterbehandling av slam från tvättrännor och oljeavskiljare, gatubrunnsslam samt annat 

därmed jämförbart material.  

Behandlingen kommer att bestå av att slammet, sedan det transporterats till 

anläggningen, lossas för avvattning i en slamficka, se figur 9 och 10. Sedan slammet 

lossats i slamfickan kommer sedimentation att äga rum. Under avvattnings- processen 

beräknas slammets vikt minska med cirka 65 procent. Det lakvatten som därigenom 

uppkommer, leds till en tank eller lakvattenbassäng, där det lagras i avvaktan på rening. 

När behov uppstår, töms tanken/bassängen och vattnet renas i 

vattenreningsanläggningen eller i en mobil vattenreningsanläggning. 

Det avvattnade slammet kommer i ett senare skede att behandlas genom kompostering. 

 

Figur 9. Slamficka, där tvättrensslam mottas och avvattnas inför behandling. Lakvattnet förs, via en 

slambrunn, till en tank eller lakvattenbassäng för lagring i avvaktan på rening. 

 

 

Figur 10. Exempel på slamficka. 
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5.3.8 Förbrukning av kemikalier, vatten och energi 

De olika behandlingstekniker som beskrivits tidigare i kapitlet kräver mer eller mindre 

input av kemikalier, vatten och energi. I hur stor mängd och av vilket slag kommer att 

variera beroende på vilken teknik som används och vilket avfall som ska behandlas. 

Möjligheter till besparande åtgärder kan med fördel diskuteras i samråd med 

tillsynsmyndigheten när anmälan om behandling av avfall görs. Eventuella kemikalier 

som används kommer, liksom de kemikalier som används i dag, att hanteras och 

förvaras på säkert sätt. 

5.3.9 Behandlingsverk 

Anmälan om uppställning av eventuell behandlingsutrustning för ytterligare optimerad 

avfallshantering, hur massorna ska hanteras inom behandlingsytan och planerade 

skyddsåtgärder mot störningar görs till tillsynsmyndigheten.  

6. Miljöpåverkan av verksamheten 

Nedan beskrivs den miljöåvekan som hittills noterats vara aktuell. Detta kommer 

kompletteras efter samrådsprocessen för en miljökonsekvensbeskrivning. 

6.1 Luft 

Den samlade bedömningen för miljökonsekvenser för lukt vid vfallsanläggningen 

bedöms som små. I de fall det uppstår lukt inom anläggningen kan det främst uppfattas 

som ett arbetsmiljöproblem. För damning är det angeläget att rätt skyddsutrustning finns 

tillgänglig samt att disponeringsyta, vägar och öppna deponiytor hålls fuktiga i samband 

med torr och blåsig väderlek. Det öppna deponiområdet kommer att hållas så litet som 

möjligt för att minimera damning och spridning till luft. 

6.2 Mark 

Deponi och behandlingsyta planeras att anläggas på befintlig yta som består av berg. 

Planerade deponiceller kommer att konstrueras utifrån de krav på bottentätning som 

finns angivna i deponiförordningen. Fortum Waste Solutionss verksamhet kommer inte 

att innebära att några markområden utanför Avfallsanläggningens befintliga 

deponiområde tas i anspråk.  

I de områden där deponiceller kommer att anläggas kan schaktning och eventuellt 

sprängning förekomma. Spridningen av föroreningar till underliggande mark kommer 

förhindras genom att deponiceller utformas utifrån de krav på utformning, lokalisering 

och sluttäckning som anges i förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

Dessutom konstrueras behandlingsytan med ett tätt material samt på ett sådant sätt så 

lakvatten från själva ytan samlas upp. För att minimera spridningen av luftburna 

partiklar kommer dammande ytor fuktas vid torr och dammande väderlek. Fortum 

Waste Solutionss verksamhet och anläggandet av deponiceller planeras inom fastställda 

områdesbestämmelser för deponi och avfallsverksamhet. 
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6.3 Vatten 

6.3.1 Grundvatten 

Undersökningar i samband med Ganscas prövotidsredovisning visar på en viss påverkan 

av föroreningar men inga analyssvar visar på en kontinuerlig spridning nedströms från 

deponin. Miljöprövningsdelegations bedömning är att de undersökningar som 

prövotidsredovisningen omfattat inte kan påvisa någon allvarlig påverkan på 

grundvatten från Ganscas deponiverksamhet.  

De deponiceller som Fortum Waste Solutions ska bygga uppfyller kraven enligt 20§ i 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Med anledning av detta bedöms inte 

något läckage av lakvatten från de nyare och tillkommande cellerna förorena 

grundvatten nedströms området för Vaple deponi. Det vatten från Fortum Waste 

Solutionss anläggning som kommer att behöva renas består av både lakvatten från 

deponin samt vatten från behandlingsytan. Lakvatten från deponin avleds till 

lakvattenbassängen och renas i vattenreningsanläggning. Rening av vatten från 

behandlingsytan ytor leds till bassäng och vidare till vattenreningsanläggning. 

Reningsteknik anpassas efter den behandling och de föroreningar som hanteras på 

behandlingsytan, det avfall som läggs upp på deponin. Hårdgjorda ytor och vägar delas 

in i förorenade respektive rena för låg miljöpåverkan. 

6.3.2 Ytvatten 

Av ytvattenundersökningar som gjorts i samband med Ganscas prövotidsredovisning 

framgår att befintlig deponi inte har en negativ påverkan på Vapelbäckens biologi eller 

förekomst av metallföroreningar. Vatten inom Fortum Waste Solutionss område som 

behöver renas kommer att bestå av lakvatten från deponin samt vatten från 

behandlingsytan. Metod för rening av vatten anpassas efter de föroreningar som 

hanteras på behandlingsytan samt det avfall som läggs upp i deponin. 

6.4 Transporter och klimat 

Transporter till och från Gansacas deponi sker idag under dagtid 07:00 till 17:00. 

Detsamma kommer gälla transporter till Fortum Waste Solutions anläggning. 

Tillfartsvägen är konstruerad för tung trafik, men åtgärder kan komma att behöva vidtas 

för med anledning av ökat antal transporter.  

Vid Ganscas anläggning har hittills deponerats ca 12 000 ton avfall per år. Det ger en 

fördelning av transporterna på ca 5 stycken/dag. Med en utökning av Fortum Waste 

Solutionss verksamhet vid Vaple deponi med mottagning, sortering, mellanlagring och 

omlastning kommer transportflödet öka. Beroende på projekt i närområdet med material 

för behandling och/eller deponering kommer maximalt 250 000 ton avfall levereras per 

år, vilket motsvarar ca 30 lastbilar med släp per dag. Ett normalår bedöms maximalt 

150 000 ton avfall levereras, vilket motsvarar ca 20 st transporter per dag till 

anläggningen.. Den beräknade transportmängden är en uppskattning utifrån de avfalls- 

och behandlingsmängder som nämns i det gällande tillståndet samt antagandet att en 

lastbil i medeltal lastas med 35 ton avfall. Transporter för hämtnign av avfall 

tillkommer. Den lokala miljöeffekten av detta är en ökad trafik längs med den 

transportväg som går från Stockvik upp till deponiområdet. Transportvägen mellan 
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Stockvik och deponin är asfalterad. Den ökade trafikmängden kan ett ökat slitage på 

vägen. 

Fortum Waste Solutionss möjligheter för att ta emot avfall för behandling innebär att 

massor från närområdet inte behöver transporteras till anläggningar längre bort, vilket 

minskar utsläpp i ett nationellt perspektiv. 

Den planerade verksamhetens inverkan på klimatet bedöms framför allt bestå i utsläpp 

av koldioxid, CO2, till luft från transporter. 

6.5 Buller 

Effekten på omgivningen från bullrande verksamhet inom området för Vaple deponi är 

att närboende, djur och människor som rör sig i naturen kan störas och uppleva de 

bullrande ljuden som obehagliga. Då omgivningen består av ett friluftsområde kan 

bullrande ljud från en industrianläggning uppfattas som extra störande för de personer 

som sökt sig till friluftsområdet för avkoppling. Om Fortum Waste Solutionss planerade 

verksamhet vid Vaple deponi skulle generera bullernivåer över fastställda riktvärden är 

det möjligt att utforma anläggningen med bullerdämpande åtgärder, exempelvis 

bullervallar, bullerplank samt utformning av deponicellerna, eftersom en deponicell 

med rätt utformning kan ha samma ljuddämpande förmåga som en bullervall. Dessutom 

kommer verksamheten att bedrivas endast under vardagar.  

6.6 Naturmiljö 

Naturmiljön består av blandad storskog med inslag av hyggen och till viss del 

hällmarker. I anslutning till verksamhetsområdet för deponin passerar Vapelbäcken. Det 

är en mindre bäck som börjar uppströms deponiområdet och mynnar ut i 

Svartviksfjärden. I bäcken förekommer öring, både havsöring och öring av stationär typ. 

På flera ställen längs med bäcken förekommer även både flod- och bäcknejonöga. Bäver 

finns i området och har satt sin prägel på bäcken. Söder om deponiområdet ligger 

Omsberget och Midskogsberget samt en våtmark. Utökningen av Fortum Waste 

Solutionss verksamhet vid Vaple deponi bedöms inte få någon fysisk påverkan på 

Vapelbäcken eller dess omkringliggande naturmark. Inga känsliga biotoper har 

identifierats i anslutning till själva deponiområdet. Då Vapelbäcken ligger i 

utströmningsområdet från Avfallsanläggningen är det angeläget att skyddsåtgärder 

avseende rening av förorenat vatten från avfallsanläggnignen anläggs, vilket också 

planeras. Spridning av kemiska föroreningar kan ha negativ påverkan på bäckens 

vattenlevande organismer, fisk, bäver och annan fauna.  

Deponiområdet är i sin helhet inhägnat. Fortum Waste Solutionss verksamhet kommer 

att regleras utifrån de villkor som blir satta, skyddsåtgärder, kontrollprogram och 

egenkontroll. 

6.7 Kulturmiljö 

Inom avfallsanläggningen finns inga fornlämningar registrerade i 

Riksantikvarieämbetets fornlämningsdatabas, Fornsök. Inga kulturobjekt har 

identifierats inom eller i anslutning till området. 
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6.8 Landskap 

Ganscas anläggningsområde och Ekokems avfallsanläggning utgörs av 

schaktade/sprängda ytor, hygge och sly samt passeras i östra delen av området av en 

kraftledning. Själva anläggningen ligger avskilt utom synhåll från närliggande bostäder. 

Utvecklingen av Fortum Waste Solutionss verksamhet kommer inte att ändra utseende 

eller karaktär på anläggningen nämnvärt. Öppna deponiytor hålls så begränsade som 

möjligt för att minimera uppkomsten av lakvatten. Avslutade ytor täcks med lämpligt 

material och växtlighet. Omkringliggande marker kommer att även hållas bevuxna. 

Fortum Waste Solutionss anläggningsområde kommer att innehålla en behandlingsyta, 

möjlig för masshantering, jordtvätt och stenkross samt tillhörande reningsdammar. En 

jordtvättsanläggning är synlig från längre distanser, exempelvis utsiktsplatser på 

Omsberget. En depon kommer att anläggas, vilket förändrar bilden lokalt men är av 

samma karaktär som närliggande avfallsanläggning. 

6.9 Hälsa 

Antal människor som ska arbeta inom anläggningen är få till antalet. Inga människor 

bor heller i direkt anslutning till anläggningen. Av den anledningen bedöms 

konsekvenserna för hälsa i första hand gälla arbetsmiljöförhållanden inom 

anläggningen. Anläggningen i sin tur drivs utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter.   

6.10 Friluftsliv 

Deponiområdet ligger inom området för friluftsområdet Södra Berget vilket är ett 

område som nyttjas flitigt av många sundsvallsbor. Mittnordenleden samt 

Fågelbergsstugan är exempel på aktivitetsmål som ingår i friluftsområdet. Enligt 

Sundsvalls kommun finns skidspår som ingår i södra spårområdet sydväst om 

deponiområdet. Avståndet till friluftsområdet är över 1 km och verksamhet avses inte 

bedrivas på helger. Avfallsanläggningen är inhägnad. 

7. Fortsatt prövning 

Fortum Waste Solutions AB kommer efter avslutat samråd att upprätta en MKB 

(mijökonsekvensbeskrivning) och en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till de 

tillståndspliktiga åtgärder som planeras inom ramen för verksamheten. Statusrapport 

kommer bifogas ansökan. Tillståndsansökan kommer att ges i till Mark- och 

miljödomstolen i Östersund.  


