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Tillståndsprocessen

• Faktainsamling och översiktlig beskrivning av planerad verksamhet

• Samråd med myndigheter

– Synpunkter

– Förslag på förbättringar och ytterligare utredningar

• Uppdatering av handlingar

• Utökat samråd med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar och närboende

• Framtagande av ansökningshandlingar 

– Utredningar

– Miljökonsekvensbeskrivning

– Teknisk beskrivning

– Ansökan till Mark- och miljödomstolen

• Domstolsförhandling i Mark- och miljödomstolen

• Tillstånd med villkor för verksamheten



Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla: 

1. uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra
egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen,
2. uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden,
3. uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och
hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller
vidtas,
4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser,
5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de 
negativa miljöeffekterna,
6. uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar till
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning,
7. en icke-teknisk sammanfattning av 1–6, och
8. en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden. Lag 
(2017:955).
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm


Korta fakta(

• Fortum Waste Solutions AB, tidigare SAKAB, 
erbjuder industrin och samhället tjänster inom 
avfallsbehandling, marksanering, slutligt 
omhändertagande samt återvinning.

• 130 anställda inom Fortum WS i Sverige

• Startade 1969 (”SAKAB”)

• 650 anställda inom Fortum Waste Solutions i Norden

• Ägs av Fortum Oyj i Finland



Fortum Recycling and Waste Solutions i Norden
- våra anläggningar och kontor

Prioriterade verksamheter:

• Materialåtervinning
• Metaller
• Plast
• Konstruktionsmaterial
• Papp

• Energiåtervinning
• Utsorterat brännbart
• Bränsleberedning
• FA – Högtemperatur (Kumla)

• Deponering 
• Förorenade jordar
• Askor
• Industriavfall 

Tre produktionslinjer:

1. Återvinning - BURE
2. Miljökonstruktioner-BUEC
3. Avgiftning – DETOX (Kumla)



Hur tar vi hand om restprodukter och jord?

Behandlingar

• Jordbehandling och marksanering

• Vattenrening

• Återvinning

• Deponi

• Våtkemisk behandling (Kumla)

• Förbränning (Kumla)

• Indunstning (Kumla)



• Stabilisering (NFS 2004:10)

• Jordtvätt 

• Biologisk behandling (”BioSan”)

Behandlingsmetoder för förorenade massor

• Organiska föroreningar
Biologisk behandling, 
jordtvättsmetoder eller förbränning.

• Oorganiska föroreningar
Jordtvättsmetoder.

• Blandade föroreningar 
Behandlas med en kombination av 
ovanstående metoder eller 
förbränning.



Kvalitetssäkring - Provtagning och klassning



Miljökonstruktioner 

• Deponi - bottentätning

• Deponi – sluttäckning

• Sanering inför nybyggnation

• Behandlingsytor

• Infrastruktur

• Avvattningssystem

• Avfallslagring

• Dammar

• Återställning efter sanering



Deponi - uppbyggnad



Behandling av askor

� Aska och slaggsortering
av bottenaska från
avfallsförbränning

� Utvecklad
metallutvinning

� Forskning och utveckling



Lokalisering

Planerad 

första 

deponietapp

Berg med 

underliggande 

bergrum

Alternativa lokaliseringar undersökta inom en radie på 20 mil.
- Industrier
- Kommunala bolag
- Sundsvall (befintlig anläggning)
- Kumla (befintlig anläggning)



Tillståndsansökan –
verksamhet inom fastighet Karlsvik 1:3, 1:20, 1:21 och 1:23

Verksamhetskod Definition

90.70B Sortering av icke-farligt avfall

90.100B Genom mekanisk bearbetning återvinna icke-farligt avfall

90.131B Återvinning för anläggningsändamål – inte endast ringa föroreningsrisk

90.141C Återvinning för anläggningsändamål – ringa föroreningsrisk

90.320A-i Deponering av farligt avfall

90.440A Behandling av farligt avfall

• Behandling, återvinning, deponering och lagring av årligen max 200 000 ton, varav max 
120 000 ton som deponering.

• Vattenrening av dag- och lakvatten



Miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra

Bedömning av betydande miljöpåverkan

• Utsläpp till vatten:

Recipient

• Utsläpp till luft:

Lokalt: Damning

• Buller:

Lokalt

• Utsläpp till mark

Lokalt: Spill
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Tack för visat intresse!

ulrika.wievegg@fortum.com
michael.kempi@fortum.com
saara.nummelin@fortum.com
jessica.ryden@fortum.com

https://www.fortum.se/foretag/atervinning-och-
avfall/vara-tjanster-kring-atervinning-och-
avfall/tillstand
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