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Mötesprotokoll 

Myndighetssamråd Åsbymon 2:39 

Tid: 2018-01-19, kl 13-16 

Plats: Stadshuset Fristadstorget, Eskilstuna 

Närvarande:  Joakim Persson, Fastighet och Exploatering, Eskilstuna kommun 
Magnus Lind, Fastighet och Exploatering, Eskilstuna kommun 
Kent Briby, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
Vesa Hiltula, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
Helén Almberg, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Miljökontoret, 
Eskilstuna kommun 
Sara Werdelius, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Miljökontoret, 
Eskilstuna kommun 
Carina Gummesson, Länsstyrelsen Södermanland 
Ulrika Zetterberg, Structor Miljö Öst 
Elin Waara, Structor Miljöteknik 

Delges: Alla närvarande 
 

1. Mötets öppnande 

Joakim Persson öppnade mötet och fastställde dagordningen för mötet.  

 
2. Beskrivning av åtgärd 

Joakim informerade om bakgrunden till projektet samt vald lokalisering. En lokalise-
ringsutredning har genomförts där man tittat på 23 olika platser. De lösa lermassorna 
måste av tekniska skäl deponeras i en grop. Man har tittat på både f d grustäkter och 
andra gropar. 

Ulrika förklarade förutsättningar för deponin samt hur deponin är tänkt att anläggas 
samt vilka skyddsåtgärder man tänkt vidta. 

Kent förklarade hur deponiverksamheten är tänkt att bedrivas. Bl.a. kommer en våg 
installeras vi infarten till deponiområdet. Mottagningskontroll av massor kommer att 
ske. Verksamheten kommer i huvudsak bedrivas mellan kl 7-16, men man kommer 
ansöka om verksamhet mellan kl 7-18. Man kommer inte hägna in hela deponiområ-
det, men man kommer stänga för alla tillfartsvägar för att hålla borta obehöriga. Den 
hårdgjorda ytan för uppställning av bl.a. drivmedel kommer att vara inhägnad för att 
förhindra stöld av drivmedel. Ev. bevakningstjänst. Maskinförarna kommer ha tillgång 
till terrängmodell som de kör och tippar efter. 
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3. Länsstyrelsen informerar om tillståndsprocessen 

Tillståndsansökan skickas till Uppsala miljöprövningsdelegation. Handläggningstiden 
är ca 6 månader från komplett ansökan, men man får räkna med att prövningen tar ca 
1 år. 

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6 kapitel miljöbalken i kraft. Carina Gummesson 
informerade om vad det nya kapitlet innebär, samt hänvisade till Naturvårdsverkets 
vägledning gällande miljöbedömning. 

Syftet med ett nytt kapitel om miljöbedömningar är dels att Sverige har en skyldighet 
att föra in de senaste ändringarna i det så kallade MKB-direktivet i svensk rätt och i 
övrigt tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och internationella åtagan-
den. Dels är syftet att effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar 
för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. 

Det nya kapitlet får en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp. Ett exempel är 
begreppet miljöbedömning som används för att beskriva processerna med att exem-
pelvis ta fram underlag och samråda. När det gäller verksamheter och åtgärder intro-
duceras bland annat en bestämmelse som tydliggör de nuvarande kraven på innehåll i 
ett samrådsunderlag. Det kommer även nya och tydligare krav på vad en miljökonse-
kvensbeskrivning ska innehålla samt ett kompetenskrav för de personer som tar fram 
en sådan beskrivning. 

 

 

Figur 1. Länsstyrelsen delade ut denna schematiska bild över miljöbedömning för verksamheter 
och åtgärder, i enlighet med det nya 6 kapitlet i miljöbalken. 

 

I 8-13 § i Miljöbedömningsförordning (2017:966) finns information om vilken informat-
ion ett samrådsunderlag ska innehålla. 
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/_sfs-
2017-966  

Naturvårdsverket har även vägledning kring hur man ska arbeta med Specifik miljöbe-
dömning (miljöbedömning för verksamheter och åtgärder). 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Miljokonsekvensbedomning/  

4. Översiktlig redogörelse av miljöpåverkan 

Elin informerade om planförhållanden och riksintressen, allmänna och enskilda intres-
sen, miljöaspekter som kommer beaktas samt förutsedd miljöpåverkan. 

De miljöaspekter vars påverkan och konsekvens kommer att beskrivas i miljökonse-
kvensbeskrivningen är: 

 Natur- och kulturmiljö – påtagligt naturvärde, torr gräsmark i täktens västra del. 
Förstörda eller borttagna lämningar. 

 Geologi och hydrogeologi – eventuell påverkan på grundvattnets kvalité eller 
grundvattennivåer. 

 Boendemiljö - närmsta bostadshus är Åsbymon 2:38 (Skogsudden). Boende 
finns även på Åsbymon 2:41 (Åsby Säteri), och sommarboende finns på Ås-
bymon 2:2.  

 Riksintressen – Riksintresse kulturmiljövård. 

 Miljömål – begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, 
ett rikt växt- och djurliv. 

 
 

5. Synpunkter från tillsynsmyndigheten  

Varför är det så högt tak för den mängd massor man vill ta in, upp till 200 000 
ton/kalender år? Kent förklarade att det vid en byggbom finns behov att kunna ta in 
stora mängder massor. Det har man sett under året i tex Lilla Nyby. Kommunen kom-
mer ta in massor från både kommunala och privata aktörer. Miljökonsekvenserna 
kommer att bedömas utifrån både normal och maximal omfattning. 

Finns det någon risk att de deponerade massorna lakar ut föroreningar genom den 
geologiska barriären, alternativt att den geologiska barriären lakar ut föroreningar? 
Länsstyrelsens oro här är att även inert avfall enligt definition i mottagningskriterierna 
kan/får innehålla en viss nivå av föroreningar. Ulrika förklarade att det i praktiken tro-
ligtvis inte kommer att uppstå massor med ”väldigt lågt” innehåll av föroreningar. An-
tingen kommer det att uppstå förorenade massor eller rena massor. I ansökan behöver 
det tydligt framgå vad som avses med inerta massor samt bedöma eventuell urlakning 
från den geologiska barriären. Eftersom funktionskrav på den geologiska barriären 
framför allt är kopplad till permeabilitet, kommer väldigt lite vatten att passera genom 
barriären, och av den orsaken kommer väldigt lite av eventuella föroreningar att laka 
ut. 

Kommer man att provta vatten i diket i väst? Om vi inte väljer att släppa ut vatten i 
diket kommer ingen provtagning att ske där. Det finns inget som sammanbinder de-
poniområdet och diket idag.  

Behövs en anmälan om brandfarlig vara (beror på storleken på tankar och cisterner)? 

Det är fel verksamhetskod angivet i samrådsunderlaget (90.310).  

Tydliggör vilka punkter i deponiförordningen som ansökan omfattar. 

I kommande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning är det viktigt att: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/_sfs-2017-966
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/_sfs-2017-966
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Miljokonsekvensbedomning/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Miljokonsekvensbedomning/


 

 
STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

Myndighetssamråd Åsbymon 2:39 

4 

 Definiera halter förorening i de massor man avser deponera (totalhalter och 
lakbarhet). Mottagningskriterier för inert avfall tillåter ändå en viss förore-
ningsnivå. Det måste vara tydligt i ansökan vad man avser deponera. Det finns 
även två definitioner för mottagningskriterier för inert avfall, klargör vilken vi ut-
går ifrån. 

 Beskriva mottagningskontrollen. Visa att det finns rutiner framtaget. 

 Vald lokalisering behöver beskrivas och motiveras. Tillsynsmyndigheten ifrå-
gasätter beslutet om att anlägga en deponi i en grusås. Kommande klimatför-
ändringar kommer innebära att grundvattnet blir mer värdefullt och skyddsvärt. 
Det är därför av stor vikt att det ej riskeras att påverkas. Visa och motivera att 
det ej finns någon risk att grundvattnet påverkas. Gäller även miljökvalitets-
normer. 

 Minst tre alternativa lokaliseringar ska beskrivas. Varför har man förkastat 
dessa? Är alla f d täkter? Vilken miljöpåverkan hade varit vid dessa alternativ? 

 Hur man påverkar riksintresse för kulturmiljö måste beskrivas och motiveras. 
Visa att det ej påverkas. 

 Påverkan på grundvattennivåer, grundvattenbildning, grundvattenkvalité ska 
beskrivas och visas. Verksamheten får inte äventyra framtida behov av grund-
vattentäkt. 

 Beskriv den hårdgjorda ytan mer. Asfalt eller annat material? Vilka skyddsåt-
gärder vidtar man för att uppställningsytan ej ska påverka åsen? 

 Utveckla beskrivningen om vattenhantering. Vilka parametrar ska renas vart? 
Beskriv vart oljeavskiljare kommer finnas? Visa på ritningar. Beskriv hur det är 
dimensionerat. 

 Ritningar/bilder på hur deponin kommer se ut efter sluttäckning (höjder osv). 

 

6. Synpunkter från Länsstyrelsen 

Carina har varit i kontakt med Cecilia Grusmark på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Verksamhetsutövaren behöver ansöka om tillstånd till markangrepp för de fornläm-
ningar som man berör, detta trots att lämningarna är registrerade som bortplockade 
och förstörda på 50/60-talet. Mer information om detta finns på länsstyrelsens hem-
sida: http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/arbete-fornlamning/Sidor/Ans%C3%B6kan-om-
tillst%C3%A5nd.aspx  

Naturvärdesinventering i oktober, det är i senaste laget. Vid platsbesöket kunder Ca-
rina, som tidigare jobbat flera år som kommunekolog, ändå konstatera att bedömning-
en om naturvärden borde vara korrekt. 

Länsstyrelsen uttryckte önskemål om att även mark under hårdgjord yta skulle under-
sökas. 

 
7. Hur går vi vidare? 

Länsstyrelsen önskar att samrådsunderlaget kompletteras för att innehålla de punkter 
som anges i 8-13 § i Miljöbedömningsförordning (2017:966). Detta för att länsstyrelsen 
ska kunna ta beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Det är också möjligt för pro-
jektet att själva anta att det kommer bli BMP, och därmed gå direkt på avgränsnings-
samråd och miljökonsekvensbeskrivning enligt nytt 6 kap miljöbalken. Ett sådant beslut 
ställer större krav på samrådskrets och innehåll in miljökonsekvensbeskrivning. 

Carina mailar information om vad hon anser ska kompletteras. I och med de nya reg-
lerna i 6 kap miljöbalken är Carina osäker på hur de kommer göra bedömningen om 
betydande miljöpåverkan. 

http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/arbete-fornlamning/Sidor/Ans%C3%B6kan-om-tillst%C3%A5nd.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/arbete-fornlamning/Sidor/Ans%C3%B6kan-om-tillst%C3%A5nd.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/arbete-fornlamning/Sidor/Ans%C3%B6kan-om-tillst%C3%A5nd.aspx
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Länsstyrelsen anser att samråd bör ske med Riksantikvarieämbetet.  

 
8. Platsbesök 

Joakim, Magnus, Carina, Kent, Ulrika och Elin deltog vid platsbesök. Sara, Helén och 
Vesa var tvungna att avvika. Sara och Helén kan göra platsbesök senare. Det är även 
Sara som kommer bedriva tillsynen av verksamheten. Vid platsbesöket kunde konsta-
teras att avverkning skett i den norra delen av täkten. Täktområdet var snötäckt. Ca-
rina som tidigare arbetet som ekolog konstaterade att bedömningen gällande naturvär-
den är trovärdig. 

 

Västerås, 2018-01-25  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Elin Waara   Ulrika Zetterberg 
Structor Miljöteknik AB  Structor Miljö Öst AB 


