
  
 

Deponering av inert avfall inom 
fastigheten Åsbymon 2:39

 

 

Tillståndsprövningen 

 

1. Samråd med myndigheter 

och allmänheten. 

2. Framtagande av teknisk 

beskrivning och 

miljökonsekvens-

beskrivning (MKB).  

3. Ansökan skickas till 

miljöprövningsdelegationen 

vid Länsstyrelsen i Uppsala. 

4. Ansökan prövas och 

besked om tillstånd ges. 

 

 

Samrådsunderlag 

 

Samrådsunderlaget finns 

att ladda och läsa i sin 

helhet via ESEM:s 

hemsida www.esem.se 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Eskilstuna Strängnäs Energi & 

Miljö AB (ESEM) 

Vesa Hiltula 

072-711 43 25  

vesa.hiltula@esem.se 

 
 

Structor Miljöteknik AB 

Peter Larsson 

019-601 44 50 

peter.larsson@structor.se  

 

Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken 
 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (ESEM), har för avsikt att söka 

tillstånd för deponi för inert avfall på fastigheten Åsbymon 2:39, i Eskilstuna 

kommun. Inför upprättandet av tillståndsansökan och miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) ska verksamhetsutövaren samråda med de enskilda som 

kan antas bli särskilt berörda, länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten enligt 6 

kapitlet 4 § miljöbalken. 

Avfall som bolaget vill kunna ta emot är framför allt inerta jordmassor t ex lera 

och silt som inte kan återanvändas på grund av dålig bärighet/stabilitet. Det 

avfall som bolaget avser deponera är inert med hänsyn till fysikaliska, kemiska 

och biologiska egenskaper, enligt definition i deponeringsförordningen 

(2001:512).  

 

Omgivningsbeskrivning 

 
Fastigheten är ca 4 ha stor och ligger ca 7 km väster om Eskilstuna tätort, väster 

om Åsbyvägen (väg 733) och strax söder om S:t Eskils Kyrkogård. Fastigheten 

är belägen inom Strömsholmsåsen, vilken består av isälvssediment. Åsen 

omges av glacial lera samt glacial sand/finsand. Inom fastigheten har en 

grustäkt tidigare bedrivits. Täktverksamheten är nedlagd sedan länge. 

Hela fastigheten ligger inom ett område som utgör riksintresse för 

kulturmiljövård, riks-intresset Åsby-Stenby äng. En naturvärdesinventering har 

genomförts inom täktområdet. Vid inventeringen identifierades ett antal 

signalarter i gräsmark samt grövre lövträd. Den västra delen av täkten, med torr 

gräsmark, bedömdes ha naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

 

Alternativredovisning 

 
Vid nollalternativet kommer ingen deponi att anläggas på fastigheten. Därav 

uteblir effekterna av deponiverksamheten. Nollalternativet medför i ett kort 

tidsperspektiv att Åsbymon 2:39 blir en plats utan verksamhet och användning. 

I ett lite längre perspektiv kan framtida användning av platsen vara etablering 

av nya verksamheter eller expansion av intilliggande verksamheter. 

En lokaliseringsstudie har utförts där 27 st liknande områden i kommunen 

studerats. Inom de fastigheter som utretts har gropar från tidigare 

täktverksamhet funnits, vilket är en förutsättning för att kunna ta emot lösa 

jordmassor (det är ej tekniskt möjligt att deponera blöta lermassor på hög). 

I den tekniska beskrivningen diskuteras alternativa tillfartsvägar samt alternativ 

utsläppspunkt för dagvatten. 
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Planerad deponiverksamhet 
 

ESEM avser ta emot och 

deponera maximalt 200 000 

ton inert avfall per kalenderår, 

maximalt 800 000 ton avfall 

inom fastigheten  

Åsbymon 2:39 

 

Innehåll i kommande MKB 

 

Icke teknisk sammanfattning. 

Administrativa uppgifter. 

Allmänna förutsättningar. 

Verksamhetsbeskrivning. 

Nollalternativ. 

Alternativ lokalisering. 

Alternativ utformning. 

Områdesbeskrivning. 

Föreslagna skyddsåtgärder. 

Samlad bedömning av 

miljökonsekvenser. 

Bedömning av påverkan på 

miljökvalitetsnormer och 

miljökvalitetsmålen. 

 

Tidplan 

 

 

 

Planerad verksamhet 

 
En geologisk barriär (≥0,5 m) anläggs i botten av deponin samt mot befintliga 

slänter. Stabiliserande åtgärder av leran kan bli aktuellt att genomföra. De 

deponerade lermassorna kommer att ha en mäktighet på ca 10 m mot befintliga 

slänter. En typsektion av deponin från väst till öst visas i figuren nedan. 

 

Fordon och fordonsbränsle avser bolaget ställa upp på en ca 1 000 m2 hårdgjord 

yta. Fordon som bolaget använda är exempelvis hjullastare, grävmaskin, 

dumper och bandschaktare. Från den asfalterade ytan kommer dagvatten att 

ledas via en dagvattenbrunn till en slam- och oljeavskiljare. 

Under den tid som deponering pågår, kommer dagvatten som uppstår vid 

anläggningen att hanteras. Efter avslutad deponering planerar bolaget att 

återställa området genom skyddstäckning.  

Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas dagtid, mellan kl. 07.00 - 18.00 

på vardagar. Viss verksamhet kan komma att bedrivas kvällstid och helger 

under förutsättning att villkoren för buller inte överskrids. 

Mottagningskontroll kommer säkerställa att endast inerta massor deponeras. 

 

Förutsedd miljöpåverkan 

 
Skyddstäckningen som anläggs ovanpå den avslutade deponin innebär, efter 

avslutad deponi, en viss återställning av den naturliga landskapsbilden i 

området. Återställning görs med torra fasta massor som liknar omgivande 

sandigt åsmaterial.  

De naturvärden som identifierats i den f d täkten kommer att försvinna. 

Kompensationsåtgärder föreslås för att minska påverkan på naturvärdena. 

Den planerade deponin bedöms ej medföra konsekvenser för kulturmiljön inom 

deponiområdet. Detta då de fornlämningar som har funnits inom området redan 

är förstörda och borta. 

Deponering av inerta massor bedöms inte riskera att grundvattnet i 

Strömsholmsåsen förorenas.  

Närliggande fastigheter kommer att påverkas av mer trafik längs Åsbyvägen 

(väg 733), framförallt fler tyngre transporter till och från deponiområdet. 

Påverkan blir främst i form av buller. Bullerskyddsåtgärder föreslås för att 

minska påverkan från buller för närboende. 
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Ansökan 
lämnas in 

sommaren 

2018 

Deponi-

verksamheten 
avslutas efter 

4-20 år 

Slut-täckning av 
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verksamheten 

startar efter beslut 
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