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1. Administrativa uppgifter 

1.1 Verksamhetsutövare 

Företagsnamn: Fortum Waste Solutions AB 
Adress:  Norrtorp 112 
  692 85  KUMLA 
Telefon:  019-30 51 00 
Organisationsnummer: 556129-9537 

1.2 Kontaktpersoner 

Namn, Affärsutvecklare Michael Kempi 
Telefonnummer 070-256 30 33 
e-post  michael.kempi@fortum.com 

Namn, Miljöansvarig Ulrika Wievegg 
Telefonnummer 070-375 78 03 
e-post  ulrika.wievegg@fortum.com 

1.3 Fastighet 

Fastighetsbeteckning: Karlsvik 1:3, 1:20; 1:21; 1:23, Falun 
Ägare:  GLSE Invest AB 
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2. Inledning 

Fortum Waste Solutions AB (Fortum) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken 
för planerad verksamhet på del av fastigheterna Karlsvik 1:3, 1:20 och 1:21 ca 5 km 
sydväst om Falun. Den tillståndspliktiga verksamheten utgörs dels av nyttiggörande av 
avfallsklassade massor som konstruktionsmaterial vid iordningställande av 
behandlingsytor, dels av avfallsbehandling, behandling av det avfallsklassade materialet 
inför nyttiggörandet (miljöfarlig verksamhet), samt bortskaffande genom deponering. 
Fortum Waste Solutions AB kommer därför att hålla ett inledande samrådsmöte till 
vilket detta dokument utgör underlag. 

3. Bakgrund och syfte med verksamheten 

Fortum avser att förvärva fastigheterna Karlsvik 1:3, 1:20 och 1:21, se figur 1, beläget 
ca 5 km sydväst om Falun. Verksamheten avses omfatta avfallshantering i form av 
mottagning, sortering, deponering, behandling, återvinning och mellanlagring av avfall, 
såsom exempelvis slam från vattenrening av vatten från Falu koppargruva och 
förorenade massor från marksaneringar. 

Fortums planerade anläggning ger förutsättningar för lokalt omhändertagande av avfall, 
avsättning för återvunnet avfall, samt kvittblivning av ej återvinningsbart avfall i 
regionen, vilket är särskilt viktigt för slammet från gruvan som pumpas upp för att 
säkerställa världsarvets framtid. 

4. Nu gällande beslut 

Delegationsbeslut Dnr MNM 2389/14 Föreläggande om Miljöskyddsåtgärder, 
fastighet Karslvik 1:3. Delegationsbeslutet avser miljöskyddsåtgärder med anledning av 
Brossen AB:s anmälan om miljöfarlig verksamhet/återvinning och mellanlagring med 
mera av annat avfall än farligt avfall. 

5. Lokalisering 

5.1 Områdesbeskrivning 

Verksamhet avses bedrivas på fastigheterna Karlsvik 1:3, 1:20. 1:21 och 1:23, Falu 
kommun. Fastighet Karlsvik 1:3 är idag plats för krossning och sortering av 
entreprenadberg, morän, betong, tegel och asfalt; tillverkning av bränsleflis; 
kompostering samt tillverkning av jordprodukter. Området på fastigheterna är kuperat 
och består till stor del av berg. På fastigheterna finns bergrum, där avfallshantering 
avses bedrivas. Arean på fastigheterna uppgår totalt till ca 14 ha. I 
miljökonsekvensbeskrivning kommer lokaliseringens lämplighet att utredas och 
bedömas. Påverkan från sprängningsarbeten också kommer redovisas. 
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Figur 1 Översiktskarta Karlsvik 1:3, 1:20, 1:21, i större sammanhang (Källa: Google maps) 

 

Figur 2 Schematisk beskrivning av planerad avfallsanläggning på  Karlsvik 1:3, 1:20, 1:21, samt 1:23 
(Källa: Google maps) 
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5.2 Planförhållanden 

Fastigheterna är inte detaljplanelagda. Fastighetsreglering avses genomföras.  

5.3 Höjdsystem och fixpunkt 

Karta utvisande höjder och fixpunkternas läge kommer bifogas ansökan. 

5.4 Skyddade områden 

I ansökan kommer inventering av skyddade områden redovisas. Hänsyn kommer tas till 
Naturreservatet Sanders gammelskog. I samband med ansökan kommer naturvärdes- 
och kulturmiljöinventering att utföras. 

5.5 Recipient 

Lämplig recipient för renat vatten från platsen kommer att utredas. 

Idag hanteras dagvatten för nuvarande verksamhet i vattenreningsverk. Så kommer även 
att ske vid planerad framtida verksamhet, då även lakvatten från deponering kommer 
omhändertas. Renat vatten kommer därefter att ledas till recipient. 

Inför tillståndsansökan kommer bortledning av renat vatten till recipienten sjön Runn, 
inklusive tillrinningsvägen från avfallsanläggningen, att utredas och redovisas i 
ansökan. 

5.6 Alternativa lokaliseringar 

I tillståndsansökan kommer alternativa lokaliseringar att redovisas. Alternativa 
lokaliseringar har sökts inom en radie om ca 20 mil från Falu koppargruva, som står för 
största enskilda avfallsflödet till den planerade anläggningen. En annan för ändamålet 
lämplig alternativ plats har också utretts. Den nu föreslagna placeringen bedöms vara 
den för ändamålet mest lämpliga av tillgängliga platser. 

6. Planerad verksamhet 

6.1 Anläggande av behandlingsyta 

Verksamhetsområdet kommer att inhägnas och staketet kommer att förses med grind. 
För att bedriva verksamheten kommer byggnation och anläggningsarbete att ske av 
minst följande: 

• Behandlings- och lagringsytor 
• Bassänger för vatten 
• Vattenbehandlingsanläggning 
• Slamficka för att möjliggöra omhändertagande av blött avfall 
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• Hjultvätt 
• Våg 
• Deponi 

Därutöver kan även följande behöva etableras: 

• Tält, skärmtak eller dylikt för lagring av avfall och material 
• Silos för lagring av dammigt material 
• Fångstnät för löst avfall 
• Personalutrymmen 

Behandlingsytan anläggs med tät botten, enligt följande. För konstruktion av ytan 
används i möjligaste mån avfallsfraktioner lämpliga för aktuellt ändamål, såsom 
sorterad slagg / bottenaska från avfallsförbränning. Om avfallsmaterial används kommer 
detta att inneslutas i geomembran (1,5 mm tjock HDPE-duk (tjock plastduk) som 
används vid konstruktion av deponier). Geomembranet kommer då att svetsas så att en 
kudde bildas som omsluter avfallsfraktionen i botten. Markytan bereds och förses med 
asfalt, vilket utgör underlaget för aktiviteter på platsen. Om material som inte är 
avfallsklassat används som bärlager anläggs ytan utan geomembran. 

Ytan anläggs så att lågpunkter finns för uppsamling av dagvatten och eventuellt spill på 
platsen. Dikena förses med liner för att säkerställa att allt vatten når reningsverk och 
inte perkolerar till grundvatten. 

Vatten från personalutrymmen hanteras i enskilt avlopp. 

Vid anläggande av yta kommer bortgrävda massor hanteras baserat på egenskaper och 
eventuella föroreningar. Bottenprov kommer att tas i samband med anläggande av ytan. 

6.2 Vattenrening 

Allt vatten (förutom vatten från personalutrymmen) från området samlas i damm för 
kontroll. Vid behov renas vattnet i på platsen uppställd vattenreningsutrustning. Rening 
dimensioneras efter förhållanden på platsen, men sker vanligen genom flockning 
/fällning och sandfiltrering. Samma reningsprocess används för eventuellt processvatten 
från främst jordtvätt. Vattnet kontrolleras med avseende på relevanta parametrar baserat 
på det material som hanteras på platsen, så som metaller, totalt organiskt kol (TOC) 
samt övriga parametrar relevanta för det aktuella avfallet som hanteras. 

När BAT-slutsatserna för Avfallsbehandling (WT) publicerats kommer verksamheten 
utvecklas för att följa ev BAT som inte redan följs. Baserat på föreliggande BAT-utkast 
(”draft”) bedömer bolaget att planerad verksamhet kommer följa kommande 
referensdokument för BAT avseende avfallsbehandling 

6.3 Drifttider 

Verksamhet kommer i huvudsak att bedrivas kl 06-18 helgfria vardagar.  
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6.4 Verksamhet 

På anläggningen avses avfallshantering i form av förbehandling, återvinning, 
deponering och mellanlagring av årligen max 200 000 ton, varav max 120 000 ton som 
deponering. 

Tabell 1. Verksamhetskoder för verksamhet som avses bedrivas. 

Verksamhetskod Definition 

90.30B Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall  

90.50B Mellanlagring farligt avfall  

90.70B Sortering av ickefarligt avfall 

90.100B Genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall 

90.131B  Användning för anläggningsändamål – inte endast ringa föroreningsrisk 

90.141C Användning för anläggningsändamål – ringa föroreningsrisk 

90.320A-i Deponering av farligt avfall (>10 000 ton/år) 

90.440A Behandling av farligt avfall 

 

I bilaga 1 finns förteckning över de avfallskoder enligt avfallsförordningen som avses 
hanteras på platsen. 

6.5 BAT, emissioner till luft 

När BAT-slutsatserna för Avfallsbehandling (WT) publicerats kommer verksamheten 
utvecklas för att följa eventuella krav som inte redan följs. Baserat på föreliggande 
BAT-utkast (”draft”) bedömer bolaget att planerad verksamhet kommer följa 
kommande referensdokument för BAT avseende avfallsbehandling. 

6.6 Behandling av avfall 

Ett område för mottagning, behandling, samt deponering av avfall avses iordningsställas 
på området och uppta ca 14 ha. Allt inkommande avfall är i förväg deklarerat, vilket 
innebär att det finns en beskrivning av avfallets egenskaper, eventuella risker förknippat 
med hanteringen och en bedömning av den planerade hanteringen har redan utförts. Allt 
avfall vägs vid leverans till, respektive transport från, anläggningen. 
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Verksamheten på ytan kommer att variera i intensitet, beroende på eventuella 
saneringsprojekt som genererar massor till avfallsanläggningen. Avfall som kan komma 
att behandlas är exempelvis slam från Falu koppargruva (”Faluslam”), förorenade 
jordmassor från marksaneringsprojekt, bygg- och rivningsavfall och industriavfall. 
Faluslammet bedöms komma utgöra ca ¼ av inkommande mängder. 

Material som kan komma att lämna anläggningen är: 

• Tvättad jord 
• Krossat material 
• Andra produkter från olika behandlingsmetoder 
• Mellanlagrat och/eller förbehandlat avfall som ska hanteras på annan plats. 

Om ett avfallsslag efter hantering produktifieras kommer det hanteras enligt gällande 
REACH-lagstiftning. 
 
Exempel på hur avfall kan behandlas, återvinnas och användas återfinns i tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på avfallsbehandling, återvinning och användning  

Avfall Behandling Produkt/Användning 
Jord Jordbehandling/tvätt 

Sortering 
 
 

Återvinning grus 
Användning i deponikonstruktion på 
annan plats 
Användning i markkonstruktion 

Övrigt Bygg- och 
rivningsavfall 

Krossning, sortering Materialåtervinning 

Betong Krossning Återvinning grus 
Användning i deponikonstruktion på 
annan plats 
Användning i markkonstruktion 

Askor/slagg Stabilisering 
Tvätt 
Pelletering 
Klassning 
Malning 
Sortering 

Gödningsmedel 
Konstruktionsmaterial mark 
Tillsats i betong 
Avfallsbehandling 
Metallåtervinning 

Trä, t ex returträ (”RT-
trä”) och impregnerat trä 

Krossning, sortering Bränsle till avfallsförbränning 

Plast Sortering Återvinning som råmaterial eller 
energi 

6.6.1 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 figur 4. 
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Figur 4. Exempel på sorteringsverk, Foto: Tyréns 

Jordtvätt innebär att det finare materialet 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 5. Exempel på jordtvätt, Foto: Tomas Lijedahl 

6.6.1.1 Konsekvenser och skyddsåtgärder 

En anläggning för jordtvätt är stor och relativt hög, se figur 5. 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. 

6.6.2 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. 
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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 
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. 

6.6.2.1 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. 

6.6.3 Avvattning 
Blöta massor kan komma att avvattnas som t ex. ”faluslam” och 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. 

6.7 Deponering 

Deponi kommer att anläggas på platsen, enligt gällande krav för deponi för farligt 
avfall. Avfall som deponeras kommer uppfylla gällande krav för deponiavfall, dvs krav 
på begränsat organiskt innehåll, lakningsegenskaper samt att det är höjdläggningsbart. 
För att erhålla rätt egenskaper kan förbehandling behöva göras, så som kemisk och/eller 
mekanisk stabilisering före deponering. Deponin kommer att förses med bottentätning 
enligt deponeringsförordningen (2001:512).  

6.8 Industriverksamhet - Statusrapport 

Då avfallskoden för deponering är en så kallad industriutsläppsverksamhet, kommer 
statusrapport att inges tillsammans med ansökan. 

6.9 Kemikalier 

Kemikalier som avses förekomma på platsen är främst vattenreningskemikalier och 
kemikalier för fordonsdrift, så som; 

• Diesel (invallad cistern, sk farmartank)  
• Hydrauloljor 
• Smörjoljor 
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• Polymer 
• Fällningskemikalie (järn- eller aluminiumbaserade) 
• Kemikalier för pH-justering (lut alternativt kalk eller syra tex saltsyra eller svavelsyra) 

Kemikalier kommer att lagras i därför avsedd container eller motsvarande, för 
säkerställande att eventuellt spill omhändertas. Vid varje tillfälle bedöms mängden 
diesel uppgå till max 5 m3/tillfälle, övriga kemikalier max ca 1 m3/tillfälle. I 
tillståndsansökan kommer mer detaljerade mängder, samt klassning enligt CLP att 
anges. 

6.10 Avfall från egen verksamhet 

De avfallsfraktioner som uppkommer vid verksamheten är framför allt koncentrat från 
avfallshanteringen och renade massor. Koncentratet kommer att deponeras i deponi på 
platsen. Fraktioner, så som restprodukter från bygg- och anläggningsverksamhet kan 
transporteras till annan plats för återvinning alternativt deponering beroende på 
materialets beskaffenhet. 

7. Miljöpåverkan av verksamheten 

Nedan beskrivs de hittills identifierade miljöaspekterna. 

7.1 Luft 

Ingen specifik utsläppspunkt finns rörande emissioner till luft. Emissioner bedöms 
främst bestå av damning. 

Lukt från aktuellt avfall bedöms inte nå bostäder utanför avfallsanläggningen.  

En bedömning av partikelspridning kommer att genomföras. För damning är det 
angeläget att rätt skyddsutrustning finns tillgänglig. 

7.2 Mark 

Marklagren utgörs till största delen av berg. 

Behandlingsytan konstrueras med ett tätt material, samt på ett sådant sätt så dagvatten 
från själva ytan samlas upp. För att minimera spridningen av luftburna partiklar kommer 
dammande ytor fuktas vid torr och dammande väderlek. 

Med dessa åtgärder bedöms risken för spridningen av förorening till mark som liten. 
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7.3 Vatten 

7.3.1 Grundvatten 
Behandlings- och deponiytan som Fortum avser bygga kommer att förses med 
bottentätning. Med anledning av detta bedöms inte något läckage av dagvatten kunna 
förorena grundvatten nedströms anläggningen. 

7.3.2 Ytvatten 
Rening av vatten från behandlingsytan och deponin leds till en uppsamlingsbassäng och 
vidare till en vattenreningsanläggning. Reningstekniken kommer att anpassas efter den 
behandling och de föroreningar som hanteras på fastigheterna. På området kommer 
finnas uppsamlingsdammar, för hantering av stora stötvisa vattenflöden. 

Vatten kommer efter rening till uppsatta reningsmål, att ledas till recipient. 

Med dessa åtgärder bedöms påverkan på ytvatten bli ringa. 

7.3.3 Släckvatten 

Släckvatten kan hämtas från grävt vattentag vid anläggningen. Eventuellt förorenat 
släckvatten hanteras beroende på förorening. 

7.4 Transporter och klimat 

Genom Fortums verksamhet vid Karlsvik med mottagning, sortering, behandling samt 
deponering, kommer antalet transporter till och från anläggningen att utgöra en ökning 
av antalet transporter till området. Den lokala miljöeffekten av detta är en ökad trafik 
längs med E16 och transportvägen till och från platsen. 

Den huvudsakliga transportvägen till anläggningen är E16. Från E16 finns två 
alternativa tillfartsvägar som båda kommer utredas och bedömas i ansökan. 

En årlig mottagningskapacitet på ca 100 000 ton motsvarar ca 15 transporter med avfall 
till anläggningen per dag. I ansökan kommer jämförelse göras med dagens situation. 

Fortums möjligheter för att ta emot avfall för behandling innebär att massor från 
närområdet inte behöver transporteras till anläggningar längre bort. På så sätt bedöms 
lokaliseringen på anläggningen att bidra till minskade utsläpp i ett regionalt och 
nationellt perspektiv. 

Den planerade verksamhetens inverkan på klimatet bedöms framför allt bestå i utsläpp 
av koldioxid, CO2, till luft från transporter. 

7.5 Energi 

För drift av verksamheten kommer energi i form av el och diesel att behövas.  
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Fastigheten avses anslutas till befintligt elnät för energiförsörjning till sorterverk, 
jordtvätt, vattenrening, belysning, kontor och skalskydd. Diesel behövs för drift av 
maskiner, exempelvis lastmaskin och materialhanterare. 

7.6 Buller 

Effekten på omgivningen från bullrande verksamhet inom området för en 
behandlingsyta vid Karlsvik är att närboende, djur och människor som rör sig i 
närheten, i naturreservatet Sanders gammelskog, samt övriga omgivningar kan störas 
och uppleva de bullrande ljuden som obehagliga. Om Fortums planerade verksamhet 
skulle generera bullernivåer över dagens begränsningsvärden är det möjligt att utforma 
anläggningen med bullerdämpande åtgärder, exempelvis bullervallar, bullerplank eller 
liknande. Inför ansökan kommer bullersimulering att utföras. 

7.7 Naturmiljö 

Omgivningen till Karlsvik 1:3; 1:20; 1:21 består av skogsmark, bergtäkter och en 
motorbana, samt enstaka bostäder. 

7.8 Kulturmiljö 

Utredning rörande kulturobjekt kommer att genomföras inför tillståndsansökan. 

7.9 Landskap 

Anläggningsområdet och det område som Fortum avser bedriva verksamhet på utgörs 
av berg. På fastigheten Karlsvik 1:3 finns ett bergrum som avses användas för 
avfallshantering. Fortums anläggningsområde kommer att innehålla dels en 
behandlingsyta, möjlig för masshantering, sortering, jordtvätt, samt stenkross och dels 
en deponi, samt vattenrening.  

7.10 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 kommer att bedrivas utifrån arbetsmiljöverkets 
föreskrifter.   

7.11 Friluftsliv 

Innan ansökan inlämnas kommer friluftslivet i området att undersökas.  

8. Miljökvalitetsnormer 

I ansökan kommer miljökvalitetsnormer avseende buller, grundvatten och ytvatten att 
beaktas. 



Inför samråd – Ansökan om nytt tillstånd på fastigheterna Karlsvik 1:3, 1:20; 1:21, samt 1:23 

 

2018-03-28       17(18) 

9. Riskinventering 

Miljöaspekter rörande emissioner till mark, vatten och luft har beaktats. De 
huvudsakliga riskerna som inventerats är 

Miljö 
 Spridning av förorening till luft 
 Spridning av förorening till vatten 
 Spridning av förorening till mark  

Spill och läckage från maskiner, cisterner och utrustning 
 

Arbetsmiljö 
 Exponering för förorening 

Personskador till följd av halka 
Personskador vid manuellt arbete, så som vid störningar i maskinell 
utrustning 
 

Kvalitet 
 Bristande kvalitet i behandlat material 

Säkerhet 
 Intrång på området 
 Brand på byggnader / tält, utrustning och maskiner 

Verksamheten kommer inte att omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen. 
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10. Miljökonsekvensbeskrivning 

Till ansökan avses en Miljökonsekvensbeskrivning bifogas, med information om  

• Planerade förändringar och nuvarande verksamhet 
• Genomförda samråd 

• Beskrivning av området, planförhållanden och lokalisering 

• Nollalternativ 
• Nuvarande miljösituation, miljökvalitetsnormer och mijökvalitetsmål 
• Omgivande miljö och miljöintressen 
• Konsekvensbeskrivning 

o Luft 
o Vatten 
o Mark 
o Säkerhet 
o Människors hälsa 
o Miljökvalitetsnormer 

• Beskrivning av planerade miljökontroller 

11. Samråd 

Detta material utgör underlag till det inledande samrådet. Efter genomfört samrådsmöte 
med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Falu kommun avses utökat samråd genomföras 
som skriftligt samråd med berörda, så som närboende, Naturvårdsverket, HaV, 
Naturskyddsföreningen och andra intresseorganisationer. 

12. Planerade utredningar och inventeringar 

Bullersimulering avses genomföras och bifogas ansökan. 

Två grundvattenrör kommer att installeras, ett uppströms och ett nedströms 
anläggningen. Dessa avses provtas för start av verksamhet samt därefter regelbundet för 
att kontrollera att verksamheten inte påverkar grundvattensituationen. 

Statusrapport kommer bifogas ansökan. 

13. Fortsatt prövning 

Fortum Waste Solutions AB kommer efter avslutat samråd att upprätta en ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken för de tillståndspliktiga åtgärder som planeras inom ramen 
för verksamheten. Tillståndsansökan kommer att ges in till Mark- och miljödomstolen 
vid Nacka tingsrätt. 


