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1 Inledning och bakgrund 

Inom Eskilstuna kommun finns en efterfrågan för avsättning av överskottsmassor i 
samband med bygg- och anläggningsarbeten inom kommunen. Massorna består ofta 
av lera och lösa jordmassor med låg grad av förorening. Kommunens nuvarande de-
poniområden börjar fyllas upp och därför finns ett stort behov av att kunna ta omhand 
denna typ av jordmassor inom en relativ kort tidsperiod. 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (ESEM), har för avsikt att söka tillstånd för de-
poni för inert avfall på fastigheten Åsbymon 2:39. Inom fastigheten har en grustäkt tidi-
gare bedrivits. Verksamheten är nedlagd sedan länge. Täktverksamheten har efterläm-
nat en grop i grusåsen Strömsholmsåsen. Det finns flera liknande spår efter tidigare 
täktverksamhet längre söderut längs åsen. 

Fastigheten ligger ca 7 km väster om Eskilstuna tätort, väster om Åsbyvägen (väg 733) 
och strax söder om S:t Eskils Kyrkogård. Se figur 1 för översikt över fastighetens lokali-
sering.  

 

Figur 1. Fastighetens lokalisering i förhållande till Eskilstuna centrum, fastigheten markerad med 
blått (källa: Eskilstuna kommun och Lantmäteriet). 
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1.1 Administrativa uppgifter 

Fastighetsbeteckning Åsbymon 2:39 

Anläggningens namn Åsbymon 

Organisationsnummer 556935-7501 

Verksamhetsutövare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

Besöksadress Eskilstuna: Kungsgatan 86 
Strängnäs: Dammvägen 12 A 

Utdelningsadress 631 86 Eskilstuna 

Kontaktperson Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
Vesa Hiltula 
072-711 43 25  
vesa.hiltula@esem.se 

 

2 Samrådets genomförande 

Inför upprättandet av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska verksam-
hetsutövaren samråda med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, länsstyrel-
sen och tillsynsmyndigheten enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken. Syftet med samråd är att 
inhämta synpunkter och upplysningar inför upprättande av kommande miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) samt samrådskretsens storlek. 

Ett undersökningssamråd har hållits i Eskilstuna kommun den 19 januari 2018. Vid 
samrådet deltog förutom representanter för projektet även länsstyrelsen samt miljökon-
toret. Vid samrådet genomfördes även platsbesök. Ett protokoll från myndighetssamrå-
det visas i bilaga 1. 

Före undersökningssamrådet skickades samrådsunderlag till länsstyrelse och tillsyns-
myndighet (miljökontoret). Samrådsunderlaget innehöll uppgifter om den planerade 
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpå-
verkan enligt 6 kapitlet miljöbalken. Samrådsunderlaget visas i bilaga 2.  

En populärversion av samrådsunderlaget har skickats ut via post den 9 maj 2018 till de 
som kan antas bli berörda av projektet, se bilaga 3. Förutom närboende har även in-
tresseorganisationer, föreningar, Länsstyrelsen och Eskilstuna kommun ingått i sam-
rådskretsen, se tabell 2.1. I underlaget fanns information om vart fullständigt samråds-
underlag samt genomförda utredningar att ladda ner via ESEM:s hemsida: 
https://www.eem.se/privat/om-eem/aktuellt/2018/samrad-asbymon/ 

Annonsering om samråd skedde i Eskilstuna kuriren den 24 maj 2018, se bilaga 4.  
Annonsen innehöll information om den planerade verksamheten, information om var 
samrådsunderlag kunde erhållas och var synpunkter kunde lämnas. 
 
Samrådstiden avslutades den 31 maj 2018. 
 
Samtliga inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i denna samrådsredogörelse.  
De synpunkter som framkommit under samrådsskedet har beaktats och inarbetas i 
kommande ansökningshandlingar. Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet i  
bilaga 5. 
 

mailto:vesa.hiltula@esem.se
https://www.eem.se/privat/om-eem/aktuellt/2018/samrad-asbymon/
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Samrådsredogörelsen skickas till länsstyrelsen för bedömning om deponiverksam-
heten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej.  

2.1 Samrådskrets 
Samrådskretsen har definierats utifrån en bedömning av vilka som kan antas bli be-
rörda av projektet. Förutom närboende har även intresseorganisationer, föreningar, 
Länsstyrelsen och Eskilstuna kommun ingått i samrådskretsen. Samrådskretsen pre-
senteras i tabell 2.1. 

Tabell 2.1. Samråd har skett med följande samrådskrets. 

 Samråd 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen i Södermanlands län  Undersökningssamråd 

  

Eskilstuna kommun  

Miljökontoret Undersökningssamråd 

Natur- och vattenvårdsberedningen Via utskick 

Kommunstyrelsen Via utskick 

  

Eskilstuna Energi och miljö Via utskick 

  

Fastighetsägare  

Åsbymon 1:23 Eskilstuna församling Via utskick  

Åsymon 2:2 EOT Westins stift för lant-
bruksforskning 

Via utskick 

Åsbymon 2:34 Eskilstuna brukshundklubb Via utskick 

Åsbymon 2:38 Privat fastighetsägare Via utskick 

Åsbymon 2:35 Eskilstuna kommun Via utskick 

Åsbymon 2:39 Eskiltuna kommun Via utskick 

Åsbymon 2:40 Tomas Betong AB Via utskick 

Åsbymon 2:41 Åsby Säteri Via utskick 

Åsbymon GA:2 Åsby Vägsamfällighet Via utskick 

   

Intresseorganisationer och föreningar  

Naturskyddsföreningen Eskilstuna Via utskick 

Ornitologiska klubben i Eskilstuna Via utskick 
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3 Undersökningssamråd 

Ett undersökningssamråd har hållits i Eskilstuna kommun den 19 januari 2018. Vid 
samrådet deltog förutom representanter för projektet även länsstyrelsen samt miljökon-
toret. Protokoll från samrådet visas i bilaga 1. 

Nedan sammanfattas och bemöts inkomna synpunkter från samrådet. Inkomna syn-
punkter redovisas i sin helhet i bilaga 5. 

3.1 Eskilstuna kommun, Miljökontoret 
Varför är det så högt tak för den mängd massor man vill ta in, upp till 200 000 ton/ka-
lender år?  

Projektet svarar: Vid en ”bygg-bom” finns det behov att kunna ta in stora mängder 
massor. Det har man sett under året vid t.ex. ESEM:s anläggning Lilla Nyby. Kom-
munen planerar att ta in massor från både kommunala och privata aktörer till depo-
nin i Åsbymon. Miljökonsekvenserna från verksamheten kommer att bedömas uti-
från 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?  

Projektet svarar: Om vi inte väljer att släppa ut vatten i diket kommer ingen provtag-
ning att ske där. Det finns inget som sammanbinder deponiområdet och diket idag.  

Generella synpunkter på samrådsunderlaget.  

- Det är fel verksamhetskod angivet i samrådsunderlaget (det ska vara 90.310).  
- Tydliggör vilka punkter i deponiförordningen som ansökan omfattar.  
- Det kan behövas en anmälan om brandfarlig vara (beror på storleken på tan-

kar och cisterner). 

I kommande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning är det viktigt att: 

- 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.  
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- 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).  

Projektet svarar: Ovan punkter kommer beaktas och redovisas i kommande miljö-
konsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. 

3.2 Länsstyrelsen 
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.  

Projektet svarar: Ansökan om tillstånd för markingrepp söktes hos länsstyrelsen 
under våren 2018. Länsstyrelsen meddelade 2018-03-27 att de inte hade något att 
erinra ur kulturmiljösynpunkt. Vidare krävs det ingen ny tillståndsgivning för de 
fornlämningar som är undersökta och borttagna eller förstörda. Länsstyrelsen på-
minner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10 §§ kulturmiljölagen 
(1988:950): 

• om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till 
den del som berör fornlämningen och/ eller fornfyndet samt området runt 
detta/dessa.  

• anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen. 

Naturvärdesinventering i oktober, det är i senaste laget.  

Projektet svarar: Vid platsbesöket kunder länsstyrelsens representant, som tidigare 
jobbat flera år som kommunekolog, ändå konstatera att bedömningen om naturvär-
den borde vara korrekt. 

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

Projektet svarar: Ingen provtagning av massor under den planerade hårdgjorda 
ytan har genomförts inom projektet. Närmast lokaliserad provtagningspunkt (SM:3) 
är belägen ca 75 m sydväst om föreslagen placering av hårdgjord yta. Inga förhöjda 
halter analyserades vid provpunkt SM:3 och ingen misstanke om förorening före-
kommer i marken under den hårdgjorda ytan. Om misstanke uppkommer kan prov-
tagning av marken komma att ske i samband med anläggandet av den hårdgjorda 
ytan.  
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4 Avgränsningssamråd 

En populärversion av samrådsunderlaget har skickats ut till de som kan antas bli be-
rörda av projektet, se bilaga 3. Förutom närboende har även intresseorganisationer, 
föreningar, Länsstyrelsen och Eskilstuna kommun ingått i samrådskretsen, se tabell 
2.1. I underlaget fanns information om vart fullständigt samrådsunderlag samt genom-
förda utredningar fanns att ladda ner. 

Nedan sammanfattas och bemöts inkomna synpunkter från samrådet. Inkomna syn-
punkter redovisas i sin helhet i bilaga 5. 

4.1 Eskilstuna kommun, kommunstyrelsen 
Eskilstuna kommun ställer sig positiva till deponering av inert avfall bestående av fram-
förallt leriga jordmassor inom fastigheten Åsbymon 2:39. ESEM:s planerade deponi 
svarar upp till behovet för avsättning av leriga lösa jordmassor som inte är förorenade. 
Kommunledningens bedömning är att nyttan av deponin är stor och att miljöpåverkan 
är liten med den planerade utformningen och skyddsåtgärder. 

Projektet svarar: Detta noteras. 

4.2 Ornitologiska klubben i Eskilstuna (OKE) 
Som lämpliga och eftersträvansvärda kompensationsåtgärder vill OKE lyfta häcknings-
plats för backsvala och skapande av ruderatmark. Backsvalan är klassad som NT, 
nära hotad, i gällande rödlista. OKE föreslår att en konstgjord brink skapas. OKE före-
slår vidare är ett magert ytskikt på vilket vegetation utan mänsklig hjälp tillåts etablera 
sig. På sådan mark uppstår mycket ofta ett artrikt fältskikt med bland annat en tidig 
succession av ettåriga örter rika på fröer. Successionen leder så småningom normalt 
till ett buskskikt ofta med sälg samt bärande arter som nypon. Möjligheten finns att 
skapa habitat främst för en rik flora och ett insektsliv som förutom att den biologiska 
mångfalden påtagligt kan berikas, blir av betydelse för områdets ekosystemfunktioner 
och tjänster. Lämpliga NS-åtgärder bör när tiden är inne, arbetas fram. 

Projektet svarar: Återskapande av ruderatmark tillgodoses till följd av att sluttäck-
ning med sandiga massor som liknar det omgivande åsmaterial kommer att använ-
das. 

4.3 Eskilstuna Pastorat – Svenska kyrkan 
Konsekvensbeskrivning gällande buller från verksamheten och den ökning av tunga 

transporter på Åsbyvägen som verksamheten för med sig saknas. Med hänsyn till an-

läggningen är planerad och placeras intill en aktiv begravningsplats (Åsbymon 1:23) är 

störande ljud något som inte kan accepteras. Buller från tung trafik utmed Åsbyvägen 

samt från verksamheten på Åsbymon 2:39 skulle ge en kraftig negativ påverkan för be-

sökare och begravningssällskap som har ceremoni ute på begravningsplatsen. Med 

anledning av ovanstående bakgrund emotsätter Eskilstuna pastorat sig att verksam-

heten godkänns, utan garantier för att det inte kommer påverka S:t Eskils kyrkogård. 

Projektet svarar: En bullerutredning har genomförts inom ramen för projektet vilken 
föreslår att bullerskyddsvallar bl.a. anläggs i norra delen av deponiområdet. Buller-
utredningen kommer att kompletteras med en beräkningspunkt inom kyrkogården. 
Bullerskyddsvallar kommer att installeras där så krävs för att kunna erhålla gällande 
riktvärden för buller.  
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4.4 Åsby Säter 1 
Grundvatten och dagvatten 

- Hur bedöms om partikelavskiljning av avrinnande dagvatten krävs? Vilken 
provtagning kommer att genomföras? 

- Vad ligger till grund för föreslagen tjocklek samt egenskaper hos den före-
slagna geologiska barriären? 

- Vilken risk är det att föroreningar från eventuellt förorenade massor sprids till 
grundvattnet? 

- Hur kommer eventuellt oljespill inom anläggningen att hanteras för att säker-
ställa att verksamheten inte påverkar grundvattenkvalitén? 

- Vilka krav ställs på exempelvis oljeindex i det dagvatten som avrinner från den 
hårdgjorda ytan? 

- Finns det krav på biologiskt nedbrytbara oljor för arbetsmaskiner? 
- På jordbruksfastigheten ca 300 m från Åsbymon 2:39 har vi en egen reservvat-

tentäkt för Åsby Säteri (djur+boende). Vilka garantier beträffande vattenkvali-
tén utlovar ni?  

- För kännedom: Det av er planerade vattendraget som recipient för dagvatten 
ingår i dikessamfälligheten ”Torrläggningsföretaget Åsby- Västerhagen” 

Projektet svarar: Dessa frågor kommer att beaktas och utredas i samband med det 
fortsatta arbetet med teknisk beskrivning. Deponin kommer att anläggas i enlighet 
med gällande krav för deponier.  

Buller 

- Då bullernivån vid bostäder enligt beräkningarna successivt kommer att öka 
bör det vara rimligt att återkommande bullermätningar genomförs samt att åt-
gärder vidtas utifrån mätningarnas resultat. Då verksamheten bedöms medföra 
betydande buller vid bostäder anser vi att det är av vikt att verksamheten be-
gränsas till bestämda tider under vardagar. Var och i vilken form av buller-
skyddsåtgärder planeras? 

- Har hänsyn tagits till buller som uppkommer vid tippning av massorna tagit 
med i beräkningar? 

Projektet svarar: En bullerutredning har genomförts inom ramen för projektet vilken 
föreslår att bullerskyddsvallar bl.a. anläggs i norra delen av deponiområdet. Buller-
skyddsvallar kommer att installeras där så krävs för att kunna erhålla gällande rikt-
värden för buller. 

Dammning 

- Kommer verksamheten riskera spridning av damm till närliggande fastigheter? 

Projektet svarar: Åtgärder för att minska dammnig, som t.ex. saltning bevattning av 
vägar, kommer att genomföras vid behov. 

Otillåten deponering 

- Hur säkerställs att inte okontrollerade massor deponeras under tider då verk-
samhetsområdet är obemannad? 

Projektet svarar: Deponianläggningen kommer att förses med stängsel med låsbara 
grindar vid in- och utfarterna. Även anläggandet av bullerskyddsvallar kommer att 
minska insynen och tillgängligheten till deponiområdet. 
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Alternativ tillfart 

- Vi motsätter oss den alternativa tillfartsvägen, mitt emot Åsbymon 2:42, ur 
damm och bullersynpunkt. 

Projektet svarar: Denna alternativa tillfartsväg har utretts som alternativ tillfartsväg 
till deponiområdet, men inte att användas i samband med deponiverksamheten. 

4.5 Åsby Vägsamfällighet 
Samfälligheten har inget emot deponeringen. Fastigheten Åsbymon 2:39 har hittills inte 
betalt något till samfälligheten. Vägsamfälligheten föreslår att verksamhetsutövaren 
övertar och svarar för löpande underhåll, så att vägbanan uppfyller rimliga krav för per-
sonbilstrafik, av de ca 100 m av vägen, som berörs, under tiden som deponeringen på-
går. Dammbindning är nödvändig under sommaren för trafikanterna samt boende på 
fastigheten Åsbyvägen 51. Trafikanter bilister/cyklister från söder kör ofta fort i nedförs-
backen och sikten är något skymd. Därför föreslår vi att hastigheten sänks till 40 km/h 
samt uppsättning av skylt med texten utfart. 

Projektet svarar: Åtgärder för att minska dammnig, som ex. saltning och bevattning 

av vägar, kommer att genomföras vid behov. Övriga anpassningar av vägen utarbe-

tas i ett senare skede. 
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Bilaga 1 

Bil 1 Protokoll undersökningssamråd 
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Kent Briby, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
Vesa Hiltula, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
Helena 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 lokaliserings-
utredning 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 grusåsar och andra gropar, 
egentligen sjöar. 

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 instal-
leras vi infarten till deponiområdet. Mottagningskontroll av massor kommer att ske. Verk-
samheten kommer i huvudsak bedrivas mellan kl 7-16, men man kommer ansöka om 
verksamhet mellan kl 7-18. Man kommer inte hägna in hela deponiområdet, 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 drivme-
del. 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 infor-
merade om vad det nya kapitlet innebär, samt hänvisade till Naturvårdsverkets vägled-
ning 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 till-
godose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och internationella åtaganden. Dels är 
syftet att effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för såväl planer 
och program som verksamheter och åtgärder. Med effektivare bestämmelser ges förut-
sättningar för att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska tidsåtgången 
och den administrativa bördan vid miljöprövning. 

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 exempelvis 
ta fram underlag och samråda. När det gäller verksamheter och åtgärder introduceras 
bland annat en bestämmelse som tydliggör de nuvarande kraven på innehåll i ett sam-
rådsunderlag. Det kommer även nya och tydligare krav på vad en miljökonsekvensbe-
skrivning 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 information 
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/Miljo-
konsekvensbedomning/  

4. Översiktlig redogörelse av miljöpåverkan 

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

De miljöaspekter vars påverkan och konsekvens kommer att beskrivas i miljökonsekvens-
beskrivningen är: 

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

• Geologi och hydrogeologi – ingen påverkan på grundvattnets kvalité eller grund-
vattennivåer. 

• Boendemiljö - närmsta fastighetsgräns är 20 m från Åsbymon 2:39 (Åsby Säter) 
men närmsta bostadshus är Åsbymon 2:39 (Skogsudden). 

• 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/kalen-
der 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 kommer ta in massor 
från både kommunala och privata aktörer. Miljökonsekvenserna kommer att bedömas uti-
från både normal och maximal omfattning. 

Finns det någon risk att de deponerade massorna lakar ut föroreningar genom den geolo-
giska barriären, alternativt att den geologiska barriären lakar ut föroreningar? Länsstyrel-
sens oro här är att även inert avfall enligt definition i mottagningskriterierna kan/får inne-
hålla en viss nivå av föroreningar. Ulrika förklarade att det i praktiken troligtvis inte kom-
mer att uppstå massor med ”väldigt lågt” innehåll av föroreningar. Antingen 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 bar-
riären. Eftersom funktionskrav på den geologiska barriären framför allt är kopplad till per-
meabilitet, 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 deponiområdet 
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/
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• Definiera halter förorening i de massor man avser deponera (totalhalter och lak-
barhet). Mottagningskriterier för inert avfall tillåter ändå en viss föroreningsnivå. 
Det måste vara tydligt i ansökan vad man avser deponera. Det finns även två de-
finitioner för mottagningskriterier för inert avfall, klargör vilken vi utgår ifrån. 

• Beskriva mottagningskontrollen. Visa att det finns rutiner framtaget. 

• Vald lokalisering behöver beskrivas och motiveras. Tillsynsmyndigheten ifråga-
sätter beslutet om att anlägga en deponi i en grusås. Kommande klimatföränd-
ringar 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 miljökvalitetsnormer. 

• 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 be-
skrivas och visas. Verksamheten får inte äventyra framtida behov av grundvatten-
täkt. 

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

• Utveckla beskrivningen om vattenhantering. Vilka parametrar ska renas vart? Be-
skriv vart oljeavskiljare kommer finnas? Visa på ritningar. Beskriv hur det är di-
mensionerat. 

• 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. Verk-
samhetsutövaren behöver ansöka om tillstånd till markangrepp för de fornlämningar som 
man berör, detta trots att lämningarna är registrerade som bortplockade och förstörda på 
50/60-talet. Mer information om detta finns på länsstyrelsens hemsida: http://www.lanssty-
relsen.se/Sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlam-
ningar/arbete-fornlamning/Sidor/Ans%C3%B6kan-om-tillst%C3%A5nd.aspx  

Naturvärdesinventering i oktober, det är i senaste laget. Vid platsbesöket kunder Carina, 
som tidigare jobbat flera år som kommunekolog, ändå konstatera att bedömningen om 
naturvärden borde vara korrekt. 

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

 
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 projektet 
att själva anta att det kommer bli BMP, och därmed gå direkt på avgränsningssamråd 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 reglerna 
i 6 kap miljöbalken är Carina osäker på hur de kommer göra bedömningen om betydande 
miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen anser att samråd bör ske med Riksantikvarieämbetet.  

 

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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8. Platsbesök 

Joakim, Mats, Carina, Kent, Ulrika och Elin deltog vid platsbesök. Sara, Helena och Vesa 
var tvungna att avvika. Sara och Helena är dock inbjudna till ett platsbesök senare. Det är 
även Sara som kommer bedriva tillsynen av verksamheten. Vid platsbesöket kunde kon-
stateras att avverkning skett i den norra delen av täkten. Täktområdet var snötäckt. Ca-
rina som tidigare arbetet som ekolog konstaterade att bedömningen gällande naturvärden 
är trovärdig. 

 

Västerås, 2018-01-25  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Elin Waara   Ulrika Zetterberg 
Structor Miljöteknik AB  Structor Miljö Öst AB 
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1 Inledning och bakgrund 

Inom Eskilstuna kommun finns en efterfrågan för avsättning av överskottsmassor i sam-
band med bygg- och anläggningsarbeten inom kommunen. Massorna består ofta av lera 
och lösa jordmassor med låg grad av förorening. Kommunens nuvarande deponiområden 
börjar fyllas upp och därför finns ett stort behov av att kunna ta omhand denna typ av 
jordmassor inom en relativ kort tidsperiod. 

Eskilstuna Strängnäs Energi och kommun (ESEM), har för avsikt att söka tillstånd för de-
poni för inert avfall på fastigheten Åsbymon 2:39. Inom fastigheten har en grustäkt tidi-
gare bedrivits. Verksamheten är nedlagd sedan länge. Täktverksamheten har efterlämnat 
en grop i grusåsen Strömsholmsåsen. Det finns flera liknande spår efter tidigare täktverk-
samhet längre söderut längs åsen. 

Fastigheten ligger ca 7 km väster om Eskilstuna tätort, väster om Åsbyvägen (väg 733) 
och strax söder om St Eskils Kyrkogård. Se figur 1 för översikt över fastighetens lokali-
sering.  

 

Figur 1. Fastighetens lokalisering i förhållande till Eskilstuna centrum, fastigheten markerad med 
blått (källa: Eskilstuna kommun och Lantmäteriet). 

ESEM har under hösten 2017 ansökt om att lagra massor på fastigheten 2:39. Ansökan 
skickades in till miljökontoret i 2017-11-01 (ärendenummer: MMM-MRN.2017.3384). De 
massor som man ansökt om att lagra på fastigheten, upp till 30 000 ton vid något tillfälle, 
är tänkta att användas som geologisk barriär till den planerade deponin. Mer massor än 
de som mellanlagrats kommer att behöva användas till den geologiska barriären. Använd-
ningen av de mellanlagrade massorna förutsätter att den planerade deponiverksamheten 
får tillstånd.  
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1.1 Uppdrag och syfte 
Syftet med detta uppdrag är att söka tillstånd för deponi för inert avfall på fastigheten Ås-
bymon 2:39. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av ESEM och Eskilstuna kommun 
(Mark- och Exploatering) upprättat ett samrådsunderlag för tillåtlighetsprövning för den 
planerade deponiverksamheten. 

Syftet med detta samrådsunderlag är att samråda med de enskilda som kan antas bli sär-
skilt berörda, länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken. 

1.2 Underlag 
Samrådsunderlaget har baserats på information från en verksamhetsbeskrivning från 
kommande verksamhetsutövaren Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö (ESEM).  

Underlag om området har hämtats från Eskilstunakartan samt information från länsstyrel-
sen i Södermanlands län.  

Tidigare täkter innehar ofta höga naturvärden till följd av den miljö som blir till följd av den 
täktverksamhet som bedrivits. För att öka kunskapen om eventuellt höga naturvärden i 
den fd täkten har en naturvärdesinventering genomförts (Naturföretaget, 2017). Resultatet 
av genomförd naturvärdesinventering presenteras övergripande under avsnitt 3.6, och 
kommer behandlas mer i kommande MKB. 

Antalet tunga transporter kommer att öka längs befintlig infrastruktur i samband med an-
läggandet av deponin. För att kunna bedöma konsekvenserna av ökat buller kommer en 
bullerutredning att genomföras i samband med det fortsatta arbetet med tillståndsansö-
kan. 

I Bilaga 1. Utkast teknisk beskrivning, redovisas tekniska detaljer kring anläggandet och 
driften av den tänkte deponin. Arbetet kommer att beskrivas mer detaljerat i den kom-
mande tekniska beskrivningen som biläggs själva tillståndsansökan. Följande undersök-
ningar och redogörelser kommer att redovisas i ett senare skede: 

• Redovisning av lerans deformationsegenskaper, skjuvhållfasthet, kornfördelning och 

vattenkvot, eventuellt i kombination med precisering av lämpliga värden/intervall 

samt mottagningskontroll. 

• Undersökning av grundvattennivå i området. 

• Grundvattensammansättning. 

• Kornfördelning och hydraulisk konduktivitet i material i grusås. 

• Kvalitetsplan geologisk barriär. 

• Bedömning av risk för instabilitet i åsmaterial vid sidan av den planerade deponin till 

följd av horisontellt tryck från deponerad lera. 

1.3 Samråd 
Inför upprättandet av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska verksam-
hetsutövaren samråda med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, länsstyrelsen 
och tillsynsmyndigheten enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken.  

Före myndighetssamrådet skickas samrådsunderlag lämnas till länsstyrelse och tillsyns-
myndighet (miljökontoret). Samrådsunderlaget ska innehålla uppgifter om den planerade 
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåver-
kan enligt 6 kapitlet miljöbalken. Syftet med samråd är att inhämta synpunkter och upplys-
ningar inför upprättande av kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt sam-
rådskretsens storlek.  

Om länsstyrelsen beslutar att planerad verksamhet kan innebära betydande miljöpåver-
kan ska samråd ske i en utökad krets enligt miljöbalken.  
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När samrådstiden är slut kommer inkomna synpunkter att sammanställas och bemötas i 
en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen skickas till länsstyrelsen för bedömning 
om deponiverksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. De syn-
punkter som framkommer under samrådsskedet kommer att tas omhand och inarbetas i 
kommande ansökningshandlingar. 

2 Administrativa uppgifter 

Fastighetsbeteckning Åsbymon 2:39 

SNI-kod 90.40 

Anläggningens namn Åsbymon 

Organisationsnummer 556935-7501 

Verksamhetsutövare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

Besöksadress Eskilstuna: Kungsgatan 86 
Strängnäs: Dammvägen 12 A 

Utdelningsadress 631 86 Eskilstuna 

Kontaktperson Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
Vesa Hiltula 
072-711 43 25  
vesa.hiltula@esem.se 

 

3 Förutsättningar 

3.1 Gällande planer 
Åsbymon omfattas av Eskilstuna kommuns översiktsplan 2030, antagen av kommunfull-
mäktige 2013-08-29. Inga detaljplaner berörs av planerad deponi. 

3.2 Verksamhetsutövare 
Täktverksamhet har tidigare bedrivits inom de bägge fastigheterna Åsbymon 2:39 och Ås-
bymon 2:40. Den del av täkten som är förlagd inom Åsbymon 2:39, och som nu är aktuell 
för planerad deponiverksamhet, har en area på drygt 4 ha. 

Fastigheten Åsbymon 2:39 ägs av Eskilstuna kommun. Fastigheten arrenderades tidigare 
av Paintballkulan som använde området som bana för paintball, se figur 2. Avtalet är nu-
mera uppsagt och arrendet avslutas till våren 2018. I samband med avslut av arrende in-
går även att fastigheten ska städas upp efter Paintball verksamhet som pågått.  

mailto:vesa.hiltula@esem.se
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Figur 2. Bild från fastigheten Åsbymon 2:39 som tidigare använts som bana för paintball. 

I söder sträcker sig den f.d. grustäkten in på fastigheten Åsbymon 2:40 som ägs av verk-
samhetsutövaren Thomas Betong. Inom Åsbymon 2:40 bedrivs upplag och viss behand-
ling av sten och betong.  

3.3 Geologiska och geohydrologiska förhållanden 
Marktypen inom hela fastigheten är isälvssediment, vilket innebär genomsläpplig sand 
och grus. I nord och syd omges fastigheten av fyllnadsmaterial, i väster av postglacial lera 
och i öster av postglacial sand (enligt SGU:s jordartskarta).  

Fastigheten är belägen inom Strömsholmsåsen, vilken består av isälvssediment. Åsen 
omges av glacial lera samt glacial sand/finsand. Strömsholmsåsen sträcker sig från Hyn-
devadsån i söder till Folkesta väg E20 i norr. Åsen är starkt påverkad av tidigare täktverk-
samhet som bedrivits inom flera delar av åsen. Exempelvis inom fastigheten Åsbymon 
2:2, ca 500 m söder om den nu aktuella fastigheten. Flera av de tidigare täkterna har fyllts 
igen med massor. Strömsholmsåsen är ca 200-300 m bred och höjer sig ca 20-30 m över 
de omgivande markerna. Materialet i åskärnan består till stor del av grova till mycket 
grova sediment. Åsen utgör en grundvattenförekomst med ett möjligt uttag av storleksord-
ningen 5–25 l/s. Grundvattenflödets riktning är norrut i åsen. 

Inom fastigheten Åsbymon 2:39 finns en befintlig brunn som försörjer Åsbymon 2:38 med 
dricksvatten. I dagsläget bor en person i bostadshuset i Skogsudden (Åsbymon 2:38). 
Ovan brunnen finns ett litet pumphus. Brunnens lokalisering samt pumphuset visas i  
figur 3. Grundvattenytan är normalt ca 1-2 m under markytan. Eskilstuna kommun har va-
rit i kontakt med fastighetsägarens son, och enligt honom är kvaliteten på dricksvattnet är 
god och kapaciteten är bra. Den grävda brunnen kommer att avvecklas i samband med 
den planerade deponiverksamheten. Eskilstuna kommun för avsikt att försörja fastighet 
Åsbymon 2:38 med dricksvatten framgent. Det kan exempelvis ske genom att en ny 
brunn för dricksvattenförsörjning borras. Den nya brunnen bör vara belägen utanför de-
poniområdet. En lösning kommer att tas fram i samråd med fastighetsägaren, och åtgär-
der kommer att vidtas innan den planerade deponin tas i drift. Provtagning och analys av 
dricksvattnet har genomförts under november 2017. Vattnet var vid provtagningen tjänligt 
med hälsomässig anmärkning på fluorid1. 

                                                      
1 Bedömning enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. 
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Figur 3. Befintlig brunn som försörjer fastighet Åsbymon 2:38 med dricksvatten. Brunnen är lokali-
serad inom Åsbymon 2:39 och visas med röd ring i bilden till höger. I bilden till vänster syns pump-
huset. 

3.4 Riksintressen och strandskydd 
Hela fastigheten ligger inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövård, riksin-
tresset Åsby-Stenby äng. Riksintressets beskrivning lyder ”för landet unik fornlämnings-
koncentration vid vatten på och omkring Åsbyåsen med gravfälts- och boplatsmiljöer”. 

Ca 150 m väster om fastigheten rinner ett dike som kan komma att användas som recipi-
ent för dagvatten som uppstår i samband med verksamheten. Recipienten omfattas av 
det generella strandskyddet om 100 m. Det är i dagsläget okänt om diket omfattas av dik-
ningsföretag sedan tidigare. Detta kommer att utredas i kommande arbeten.  

Uppströms det tänkta deponiområdet finns den kommunala dricksvattentäkten Hyndevad 
(grundvattenflödets riktning är norrut i åsen). Kommunfullmäktige i Eskilstuna har beslutat 
om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Hyndevads 
ström. Råvattenuttaget till Hyndevads vattenverk sker genom Hyndevadsån, och vattnet 
infiltreras sedan ner i Strömsholmsåsen. Avståndet till närmsta produktionsbrunn är cirka 
3 800 m söder om den tänkta deponin. Deponiområdet ligger utanför primär-, sekundär-, 
och tertiärzonen för vattenskyddsområdet 

3.5 Landskapsbild och bebyggelse 
Den tidigare täktverksamheten har lämnat en grop i Strömsholmåsen och landskapet av-
viker därför från omkringliggande omgivningar. Den f d täkten stör landskapsbilden i om-
rådet, men träd och buskar har brett ut sig i såväl slänter som i botten av täkten. Omgi-
vande landskap utgörs av brukad mark med inslag av skogspartier och bebyggelse. 

I norr gränsar täkten mot St Eskils kyrkogård, vilken anlades under 1800-talet. Kyrkogår-
den ligger till viss del på utfyllnadsmassor. Kyrkogården når man via en separat infartsväg 
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norr om täkten och kyrkogården avskärmas från fastigheten Åsbymon 2:39 av en skogs-
dunge. 

I anslutning till täktområdet i väster finns en privatägd fastighet, Skogsudden (fastighet 
Åsbymon 2:38). Fastighetsägaren nyttjar samma väg som planeras att nyttjas för deponi-
verksamheten.  

Öster om Åsbyvägen finns gården Åsby Säteri där man odlar spannmål. Det finns även 
en fruktträdgård och ett stall med stutar och hästar. Fastigheten ligger ca 20 m från depo-
nifastigheten och avgränsas av Åsbyvägen. 

3.6 Naturmiljö 
Området är kuperat till följd av tidigare täktverksamhet.  Växtlighet har etablerats inom 
området, se figur 4, och det numera gräsbeklädda täktområdet ligger i en mindre sänka. 
Träd och buskar har brett ut sig i såväl slänter som i botten av täkten. Området mellan 
den f.d. grustäkten och bebyggelse är också bevuxen med träd och insyn till området är 
begränsad. 

 

Figur 4. Växtlighet har etablerats i den f d täkten. 

Det finns ett skyddsvärt träd inom fastigheten och ett utanför, nära angränsande. Det 
närmaste trädet står ca 20 m från det planerade deponiområdet. Inget av dessa träd be-
döms påverkas av åtgärden på grund av avståndet samt eftersom de ligger belägna på 
en höjd ovanför upplagsplatsen. Även inom kyrkogården finns en del äldre skyddsvärda 
träd. 

Den av grustäkter oskadade östra sidan av åsen vid Åsby har ett högt värde för naturvär-
den enligt länets naturvårdsprogram.  

Söder om täktområdet finns ett naturvårdsprogram, ”Åsparti vid Åsby” som är statusklas-
sad som klass 3 – högt naturvärde. Fastigheten berörs ej av den planerade deponin. 

I Bilaga 2. Kartbilder visas skyddsobjekt samt fastighetsgräns. 

Som en del i arbetet med tillståndsansökan har en naturvärdesinventering genomförts 
inom fastigheten Åsbymon 2:39. Vid inventeringen identifierades ett antal signalarter i 
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gräsmark samt grövre lövträd. Signalarter är användbara för att lokalisera och urskilja na-
turmiljöer med högt naturvärde. Med naturvärde menas att objektet har betydelse för bio-
logisk mångfald. Den nuvarande täktbotten uppvisar låga naturvärden. Täktbottens västra 
del, med torr gräsmark, uppvisar högre naturvärden och signalarter har identifierats. 
Denna del av täkten bedömdes ha naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde, medan öv-
riga delar av täkten bedömdes ha naturvärdesklass 4, visst naturvärde, se figur 5 (Natur-
företaget, 2017). 

 

Figur 5. Resultatet av genomförd naturvärdesinventering på fastigheten Åsbymon 2:39. Täktbottens 
västra del, med torr gräsmark, bedömdes ha naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Övriga delar 

bedömdes ha naturvärdesklass 4, visst naturvärde. 

3.7 Kulturmiljö 
Människan har en lång historia i Eskilstuna kommun. De äldsta spåren är från stenåldern, 
men fler lämningar finns från bronsåldern och järnåldern. Längs forntidens farleder (längs 
området Mesta-Åsby-Kolsta) finns många fornborgar. Många av de byar och gårdar som 
finns i kommunen idag ligger nära de platser där människor bott sedan slutet av forntiden. 
Spår av det kan bland annat ses genom de många gravfält från slutet av järnåldern, som 
finns i området. Strömsholmsåsen är mycket rik på fornlämningar, sammanlagt finns det 
upp mot 1 000 gravar från brons- och järnåldern. Den rika fornlämningsmiljön med gamla 
vägsträckningar i ett delvis välbevarat kulturlandskap medför att en stor del av åssträckan 
är av riksintresse för kulturminnesvården. 

Inom fastigheten Åsbymon 2:39 och Åsbymon 2:40 söder om deponiområdet finns flerta-
let övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningstyp och skadestatus presenteras i tabell 1. 
Samtliga lämningar är förstörda alternativt borttagna. Inga kända fornlämningar finns inom 
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fastigheterna. Därmed bedöms fornlämningarnas värde begränsat och åtgärden bedöms 
ej medföra någon påverkan på någon lämningarna. 

Tabell 1. Registrerade övriga kulturhistoriska lämningar inom fastigheterna Åsbymon 2:39 och 2:40. 
Samtliga lämningar är förstörda eller borttagna. 

RAÄ nummer Lämningstyp Status 

Åsbymon 2:39 

Eskilstuna 12:1 Stensättning – övrig kulturhistorisk lämning. Förstörd. 

Eskilstuna 13:1 Gravfält – övrig kulturhistorisk lämning. Undersökt och borttagen. 

Eskilstuna 14:1 Gravfält – övrig kulturhistorisk lämning. Undersökt och borttagen. 

Eskilstuna 15:1 Gravfält – övrig kulturhistorisk lämning. Undersökt och borttagen. 

Eskilstuna 16:1 Stensättning – övrig kulturhistorisk lämning. Förstörd. 

Eskilstuna 16:2 Stensättning – övrig kulturhistorisk lämning. Förstörd. 

Eskilstuna 16:3 Stensättning – övrig kulturhistorisk lämning. Förstörd. 

Eskilstuna 16:4 Stensättning – övrig kulturhistorisk lämning. Förstörd. 

Åsbymon 2:40 

Eskilstuna 16:1 Stensättning – övrig kulturhistorisk lämning. Förstörd. 

Eskilstuna 16:2 Stensättning – övrig kulturhistorisk lämning. Förstörd. 

 

3.8 Förorenade områden 
Inom deponiområdet finns idag upplag av massor, särskilt inom fastighetens nordöstra 
del, se figur 6. Massorna består troligtvis av betongrester och bedöms kunna vara potenti-
ellt förorenade. Provtagning av massorna planeras för att reda ut en eventuell förore-
ningssituation. Frågan hanteras vidare i det kommande arbetet med tillståndsansökan.   

 

Figur 6. Upplagsområde i nordöstra delen av fastigheten Åsbymon 2:39. 
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Inom fastigheten 2:40, söder om den aktuella fastigheten Åsbymon 2:39 bedrivs verksam-
het av Thomas Betong. Här finns idag ett upplag av betongrester, se figur 7. 

 

Figur 7. På fastigheten Åsbymon 2:40 i söder finns ett upplag av betong. 

Det finns även andra täkter belägna i Strömsholmsåsen. Söder om den nu aktuella fastig-
heten, inom fastigheten Åsbymon 2:2 (Åsbymon 2:33) har återfyll med schaktmassor 
samt riv- och byggavfall skett. Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd är det potentiellt förore-
nade området av riskklass 3. Avsaknad av naturlig vegetation gör att upplagen stör land-
skapsbilden i området. 

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 
Nollalternativet medför i ett kort tidsperspektiv att Åsbymon 2:39 blir en plats utan verk-
samhet och användning. Tillgång till platsen behöver begränsas med tung avstängning för 
att minska risken för tjyvdumpning och nedskräpning. Det finns inga krav eller drivkrafter 
för en efterbehandling och återställning av den gamla täkten. Växtlighet kan fortsätta att 
etableras med fältskikt, buskskikt och trädskikt med främst tall. I nollalternativet kommer 
massor som inom kort mellanlagras på platsen att behöva schaktas och användas eller 
deponeras på annan plats.  

I ett lite längre perspektiv kan framtida användning av platsen vara etablering av nya verk-
samheter eller expansion av intilliggande verksamheter. Som markägare kan Eskilstuna 
kommun avyttra fastigheten eller upplåta platsen till någon verksamhet. Det skulle kunna 
vara upplåtelse för upplag av massor eller material till företag eller kommunens egen 
verksamhet En annan möjlighet är upplåtelse för till exempel motorsport eller paintball till 
idrottsklubb eller förening. 

S:t Eskils kyrkogård belägen norr om den gamla täkten kan ha ett långsiktigt behov av 
mer mark. Inom gropen är dock grundvattnet för nära markytan för att bli kyrkogård, och 
tillgängligheten vore svår med hänsyn till höjdskillnader. Det är rimligare att kyrkogården 
över tid expanderar norrut inom den fastighet där verksamheten redan är belägen (Ås-
bymon 1:23).  
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Även Åsby säteri beläget öster om den gamla täkten kan ha ett långsiktigt behov av mer 
mark. Inriktningen på verksamheten är jordbruk och nyttan av mark vid den gamla täkten 
är svår att se. Åsbyvägen avgränsar gropen från Åsby säteri vilket minskar nyttan ytterli-
gare.  

Verksamheten i södra delen av gropen som i dagsläget bedrivs av Thomas Betong kan 
över tid komma att läggas ner, eller tvärtom expandera. Tidigare bör det ha funnits sam-
ordningsvinster med att bedriva grustäkt inom norra delen av gropen och betongindustri i 
södra delen av gropen. För nuvarande verksamhet behövs upplagsytor för betonghante-
ring, men platsen har inga tydliga fördelar vad gäller lokalisering. Alternativet med ex-
pansion medför att betonghanteringen, eller annan industriell verksamhet med masshan-
tering eller anläggningsinriktning, nyttjar hela den gamla täkten inom både Åsbymon 2:39 
och 2:40.  

Ett alternativ med ett mer välordnat industriområde skulle kräva en detaljplan för att möj-
liggöra kommunala investeringar med gator och teknisk infrastruktur. Områdets yta be-
döms dock för liten och närområdet som mindre lämpligt för planläggning som industriom-
råde. 

Det finns privatbostäder i anslutning till nordvästra och nordöstra gränsen av den gamla 
täkten. Exploatering med privatbostäder inom eller invid den gamla täkten bedöms dock 
osannolik. Den öppna ytan är liten, omgivande slänter skuggar och skulle ge en instängd 
boendemiljö. 

Sammantaget medför nollalternativet ett antal möjligheter, där det mest sannolika alterna-
tivet är en avstängd plats med låga värden och begränsad användning. 

Vid nollalternativet kommer ingen deponi att anläggas på fastigheten. Därav uteblir effek-
ter av ökat buller längs väg 733 och konsekvenser för närboende i samband med anlägg-
ningsfasen. Risk för att grundvatten förorenas till följd av eventuella spill och olyckor, al-
ternativt att föroreningar lakar ut från deponerade massor uteblir. Även positiva konse-
kvenser för landskapsbild och kulturmiljön uteblir då efterbehandlingsåtgärder av deponi-
området ej genomförs. Förutsättningar för en gynnsam utveckling av de naturvärden som 
identifierats i samband med naturvärdesinventeringen kommer fortsatt att finnas kvar. 

4.2 Lokalisering 
Inför ansökan om deponi på fastigheten Åsbymon 2:39 har Eskilstuna kommun (Mark- 
och exploatering) genomfört en lokaliseringsstudie där 23 stycken liknande områden i 
kommunen studerats. Inom de fastigheter som utretts har gropar från tidigare täktverk-
samhet funnits, vilket är en förutsättning för att kunna ta emot lösa jordmassor (det är ej 
tekniskt möjligt att deponera blöta lermassor på hög). I samband med lokaliseringsstudien 
har kommunen jämfört fastigheternas lämplighet samt tagit hänsyn till andra aktörer i om-
rådet och möjligt användande av fastigheten. Resultatet av lokaliseringsstudien visade att 
Åsbymon 2:39 var mest lämplig för detta ändamål. 

4.3 Utformning 
Alternativa utformningar av deponin beskrivs i Bilaga 1. Utkast teknisk beskrivning. Alter-
nativ har utträtts för placering av hårdgjord yta, utsläpp av dagvatten samt infartsvägar. 
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5 Planerad deponiverksamhet 

ESEM avser deponera 200 000 ton inert avfall per kalenderår, dock maximalt 800 000 ton 
totalt på fastigheten Åsbymon 2:39.  

Fordon och fordonsbränsle avser bolaget ställa upp på en ca 1 000 m2 hårdgjord yta inom 
fastigheten Åsbymon 2:40. På ytan kommer ESEM att ställa upp fordon till verksamheten 
samt mobila drivmedelstankar. Fordon som bolaget avser ställa upp är exempelvis hjul-
lastare, grävmaskin, dumper och bandschaktare, vilka kommer att finnas vid olika tillfällen 
inom anläggningen. 

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. Avfallet förväntas uppstå i 
samband med att nya områden exploateras för bebyggelse i Eskilstuna kommun. Det av-
fall som bolaget avser deponera är inert med hänsyn till fysikaliska, kemiska och biolo-
giska egenskaper, enligt definition i deponeringsförordningen (2001:512). Inert avfall har 
en total lakbarhet, totalt föroreningsinnehåll samt en ekotoxicitet hos lakvattnet som är 
obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. Avfallet förväntas variera 
framför allt med avseende på vattenkvot och bärighet, vilket är den huvudsakliga orsaken 
till att avfallet ska deponeras, snarare än återvinnas. 

Under den tid som deponering pågår, kommer dagvatten som uppstår vid anläggningen 
att hanteras. Efter avslutad deponering planerar bolaget att återställa området genom 
täckning. Bolaget vill kunna ta emot och deponera massor under 20 års tid och därefter 
genomföra avslutande åtgärder under ytterligare 4 år. 

Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas dagtid, mellan kl. 07.00 - 18.00 på varda-
gar. Transporter kan komma in till anläggningen även kvällstid och helger. Viss verksam-
het kan komma att bedrivas kvällstid och helger under förutsättning att villkoren för buller 
inte överskrids. 

Den planerade deponiverksamheten samt utformningen av den planerade deponin besk-
rivs närmare i Bilaga 1. Utkast teknisk beskrivning. 

6 Skyddsåtgärder och kontroll  

Deponianläggningen kommer att förses med stängsel med låsbara grindar vid in- och ut-
farterna. Utvalda delar av anläggningen kan vid behov förses med plank som skyddar mot 
insyn. Befintlig växtlighet mellan f.d. grustäkt och bebyggelse kommer att bibehållas för 
att säkerställa skydd för insyn. 

En geologisk barriär som klarar infiltrationskrav på 10-7 m/s kommer att anläggas i botten 
av deponin samt mot befintliga slänter i den f.d. grustäkten. Det kommer att säkerställas 
att barriären anläggs på ett sådant sätt att grundvatteninträngning undviks. Barriären 
kommer att byggas med naturlig lera och ha en mäktighet på minst 0,5 m. 

För att säkerställa att de massor som tas emot är inerta kommer mottagningskontroll och 
provtagning av inkomna massor att genomföras. Omfattningen av provtagning och analys 
tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Drivmedel kommer att förvaras inom invallning under tak, som rymmer den största behål-
larens volym +10 % av övriga behållares volym. Invallningarnas botten och kanter kom-
mer att utformas i tätt material, t.ex. betong eller annat material som är beständigt. Tank-
ning av fordon kommer att ske på den hårdgjorda ytan. 
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Dagvatten förväntas uppstå i omfattningen 600 m3/år. Föroreningar som kan uppstå i dag-
vatten är framför allt oljeföroreningar från eventuellt spill vid tankning av fordon. Från den 
asfalterade ytan kommer dagvatten att ledas via en dagvattenbrunn till en slam- och ol-
jeavskiljare. För att säkerställa reningen av dagvattnet kommer skötsel- och driftrutiner att 
tas fram. Från den asfalterade ytan kommer dagvatten att ledas via en dagvattenbrunn till 
en slam- och oljeavskiljare. Efter att dagvattnet passerat slam- och oljeavskiljaren kom-
mer det att ledas via ett öppet dike, alternativt via en tät ledning och därefter tillåtas infil-
trera i åsen. 

Efter avslutad deponering kommer anläggningen att förses med skyddstäckning. Åtgär-
den har som syfte att minimera infiltration av nederbördsvatten genom det deponerade 
avfallet. Detta möjliggörs genom att skapa förutsättningar för växtetablering.  

Kontroll av grundvattennivåer och grundvattensammansättning kommer att genomföras 
innan, under och efter anläggandet av deponin. Grundvattenrör kommer att installeras i 
samband med fortsatta arbeten med tillståndsansökan, både uppströms och nedströms 
den planerade deponin. Ett kontrollprogram för kontinuerlig provtagning av grundvatten 
kommer att tas fram i samband med fortsatta arbeten med tillståndsansökan. Omfatt-
ningen av grundvattenprovtagningen kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndig-
heten. 

Den planerade deponiverksamheten samt mer information kring skyddsåtgärder och kon-
troll beskrivs närmare i Bilaga 1. Utkast teknisk beskrivning. Behovet av skyddsåtgärder 
kommer att utredas vidare i det kommande arbetet med tillståndsansökan.  

7 Förutsedd miljöpåverkan 

Skyddstäckningen som anläggs ovanpå den avslutade deponin innebär, efter avslutad 
deponi, en viss återställning av den naturliga landskapsbilden i området. Som ett resultat 
av den naturvärdesinventering som genomförts är det viktigt att återställning görs med 
torra fasta massor som liknar omgivande sandigt åsmaterial. Detta för att få en likartad 
vegetation och återskapa den ursprungliga landskapsbilden. För en snabb växtetablering 
kan det bli aktuellt att avbaningsmassor från liknande terräng används. Alternativt kan 
den täckta deponin besås med en fröblandning för torr mark. Deponiområdet kommer då 
harmonisera bättre med det omgivande landskapet vilket ger positiva konskevser för både 
landskapsbild och kulturmiljövärden.  

Den naturvärdesinventering som genomförts har visat ett påtagligt naturvärde (naturvär-
desklass 3) i en mindre del av täkten. Naturvärdet som främst består av signalarter i gräs-
mark och lövträd kommer att påverkas negativt och försvinna vid den planerade deponi-
verksamheten. Förutsättningar för eventuell kompensations för de identifierade naturvär-
dena kommer att utredas och beskrivas vidare i den kommande miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 

Deponering av inerta massor bedöms inte riskera att grundvattnet i Strömsholmsåsen för-
orenas. I den kommande tekniska beskrivningen kommer grundvattennivåer, grundvatten-
flöden samt bedömning av grundvattnets skyddsvärde med mera att redovisas.  

Den planerade deponin bedöms ej medföra konsekvenser för kulturmiljön. Detta då de 
fornlämningar som har funnits inom området redan är förstörda och borta. När deponin är 
uppfylld med massor och sluttäckt bedöms den ge positiva konsekvenser för kulturmiljön i 
stort då området bättre kommer att smälta in i det omgivande landskapet. 

Den privatägda fastigheten, Skogsudden (Åsbymon 2:38), bedöms påverkas av de trans-
porter som kommer ske till fastigheten Åsbymon 2:39. Påverkan i form av buller från 
transporter i samband med hanteringen av massor bedöms vara liten men kommer att 
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pågå under den tid som deponin är i drift. Transporter kommer endast att ske dagtid un-
der vardagar. En bullerberäkning för den planerade verksamheten kommer att genomfö-
ras i samband med kommande arbeten med tillståndsansökan.  

Mer trafik längs Åsbyvägen (väg 733) kan komma att påverka de som vistas inom St 
Eskils kyrkogård. För att ta sig in till kyrkogården används en annan väg än den som pla-
neras att användas för deponiverksamheten. Själva deponiverksamheten kommer dock 
att ge upphov till buller.  

Lokal hälsopåverkan till följd av buller, lukt och vibrationer bedöms som små då omgiv-
ningarna är glest bebyggda och endast två fastighet angränsar till den planerade deponin. 

8 Innehåll i kommande MKB 

I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer direkta och indirekta konsekven-
ser på omgivande miljö, recipient, närboende osv att beskrivas närmare. MKB kommer 
även behandla skyddsåtgärder som planeras för att minska, undvika eller avhjälpa even-
tuell skadlig verkan som kan uppstå till följd av den planerade deponiverksamheten enligt 
miljöbalkens bestämmelser. 

Nedan beskrivs planerat innehåll i kommande MKB.  

• Icke-teknisk sammanfattning. 

• Administrativa uppgifter.  

• Allmänna förutsättningar.  

• Verksamhetsbeskrivning. 

• Nollalternativ.  

• Alternativa lokaliseringar och utformningar av deponin.  

• Områdesbeskrivning. 

• Föreslagna skyddsåtgärder. 

• Samlad bedömning av miljökonsekvenser:  
- Påverkan på landskapsbild och bebyggelse, naturmiljö och kulturmiljö. 
- Påverkan till följd av anläggandet av deponin, samt under driftskedet. 
- Påverkan till följd av ytavrinning, konsekvenser för recipient. 
- Påverkan till följd av infiltration, konsekvenser för grundvatten. 
- Påverkan från transporter, lokal hälsopåverkan (buller, lukt, vibrationer). 
- Hushållning med energi, mark och vatten samt andra naturresurser. 

• Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålen:  
- begränsad klimatpåverkan,  
- giftfri miljö,  
- grundvatten av god kvalitet och  
- ett rikt växt och djurliv. 

9 Tidplan 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) planera att lämna tillståndsansökan inkl. 
miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning till miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen i Uppsala län till sommaren 2018. 

ESEM planerar att starta upp arbetet med anläggandet av deponin så fort tillstånd erhål-
lits. Efter avslutad deponering planerar ESEM att återställa området genom täckning. Bo-
laget vill kunna ta emot och deponera massor under 20 års tid och därefter genomföra av-
slutande åtgärder under ytterligare 4 år. 
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 Allmänt 

Detta underlag utgör en del av den dokumentation som Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB 
(bolaget) upprättat inför myndighetssamråd i samband med ansökan om tillstånd till deponering av 
inert avfall inom fastigheten Åsbymon 2:39 samt därtill hörande verksamhet inom del av Åsbymon 
2:40. Underlaget utgör ett utkast till teknisk beskrivning. 

Området för den planerade verksamheten ligger c:a 7 km väster om Eskilstuna centralort. 
Fastighetsägare är Eskilstuna kommun (Åsbymon 2:39) och Thomas Betong AB (Åsbymon 2:40). 
Området som bolaget vill ta i anspråk till deponering utgörs av en f.d. grustäkt i den s.k. 
Strömsholmsåsen. Grustäkt har historiskt bedrivits på flera ställen i åsen. Flera av täkterna är sedan 
tidigare igenfyllda med massor av skiftande slag. Avfall som bolaget vill deponera, utgörs av lösa 
jordmassor som grävts upp i samband exploatering inom Eskilstuna kommun.  

 Läsanvisning 

I avsnitt 3 i detta underlag redogörs för omfattningen av den verksamhet som Eskilstuna Strängnäs 
Energi & Miljö AB avser söka tillstånd till. Förutsättningar och platsspecifika förhållanden som i 
något avseende kommer att inverka på teknisk utformning av den planerade anläggningen beskrivs i 
avsnitt 4. Aspekter som kommer att bli viktiga att säkra vid utformningen anges i avsnitt 5. 
Undersökningar och redogörelser som kommer att bifogas den tekniska beskrivningen listas. Vilken 
kontroll av verksamheten som teknisk beskrivning kommer att omfatta, framgår av avsnitt 6. 

 Planerad verksamhet 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB avser ta emot och deponera maximalt 200 000 ton inert 
avfall per kalenderår, maximalt 800 000 ton totalt inom fastigheten Åsbymon 2:39. Fordon och 
fordonsbränsle avser bolaget ställa upp på en yta inom fastigheten Åsbymon 2:40. 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. Avfallet förväntas uppstå i samband med att nya 
områden exploateras för bebyggelse i Eskilstuna kommun. Under den tid som deponering pågår, 
kommer dagvatten som uppstår vid anläggningen att hanteras. Efter avslutad deponering planerar 
bolaget att återställa området genom täckning. Bolaget vill kunna ta emot och deponera massor 
under 20 års tid och därefter genomföra avslutande åtgärder under ytterligare 4 år.  

Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas dagtid, mellan kl. 07.00 - 18.00 på vardagar. 
Transporter kan komma in till anläggningen även kvällstid och helger. Viss verksamhet kan komma 
att bedrivas kvällstid och helger under förutsättning att villkoren för buller inte överskrids. 

 Befintliga förhållanden 

Täktverksamhet har bedrivits inom de bägge fastigheterna. Del av täkt som är förlagd inom 
Åsbymon 2:39 och som är aktuell för planerad deponiverksamhet, har en area på drygt 4 ha. Täkten 
upptar en övervägande del av fastighetens yta och har formen av oval hålighet i åsen, bilaga 1. 
Slänter i den f.d. täkten har en mäktighet av ca 10 m och en lutning på 1:1,3 – 1:3. I öster och väster 
skapar resterande delar av åsen en vallformation mot omgivande landskap som utgörs av brukad 
mark med inslag av skogspartier och bebyggelse. Bebyggelsen ligger i nivå med eller lägre än 
vallkrön på befintlig täkt.  

I norr gränsar täkten mot en kyrkogård som till viss del ligger på utfyllnadsmassor. I söder sträcker 
sig täkten in på fastigheten Åsbymon 2:40, inom vilken fastighetsägaren bedriver verksamhet med 
upplag och viss behandling av sten och betong. Sedan några år tillbaka har Eskilstuna kommun 
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upplåtit fastigheten Åsbymon 2:39 till paintball verksamhet. Området har även använts till upplag i 
begränsad omfattning. 

Växtlighet har etablerats inom området. Träd och buskar har brett ut sig i såväl slänter som i botten 
av täkten. Området mellan den f.d. grustäkten och bebyggelse är också bevuxen med träd och insyn 
till området är begränsad. 

Strömsholmsåsen utgör en grundvattenförekomst med ett möjligt uttag i storleksordningen 5 – 25 
l/s1. Materialet i åsen består av grova isälvssediment. I höjd med Borsöknasjön, 2,5 km söder om 
det aktuella området, finns en grundvattendelare. Norr om denna rör sig grundvattnet norrut 
genom åsen mot Mälaren. Åsen är på flera ställen utbruten och i flera fall igenfylld med massor av 
skiftande karaktär. Grusåsens funktion som infiltrationsområde för grundvatten är därför sedan 
tidigare försämrad då mindre än hälften av åsens infiltrationsyta för grundvatten utgörs av naturlig 
markyta.  

Inom täktområdet finns en grävd brunn som försörjer den intilliggande fastigheten, Åsbymon 2:38, 
med dricksvatten. Enligt muntliga uppgifter från fastighetsägaren, är vattenytan i brunnen normalt 
ca 1 - 1,5 m under markytan. Den grävda brunnen kommer att avvecklas i samband med den 
planerade deponiverksamheten.  

Det avfall som bolaget avser deponera är inert med hänsyn till fysikaliska, kemiska och biologiska 
egenskaper, enligt definition i deponeringsförordningen (2001:512). Inert avfall har en total 
lakbarhet, totalt föroreningsinnehåll samt en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte 
äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. Avfallet förväntas variera framför allt med avseende på 
vattenkvot och bärighet, vilket är den huvudsakliga orsaken till att avfallet ska deponeras, snarare än 
återvinnas. 

 Utformning av planerad anläggning 

5.1 Allmänt 

Situationsplan och typsektioner redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. Den planerade anläggningen inom 
Åsbymon 2:39 kommer att omfatta en deponi för inert avfall. Inom Åsbymon 2:40 avser bolaget 
anlägga en hårdgjord yta för uppställning av drivmedelstankar och fordon. Bolaget vill ha möjlighet 
att istället anlägga den hårdgjorda ytan i den södra delen av Åsbymon 2:39, beroende på möjlighet 
att sluta avtal med fastighetsägare till Åsbymon 2:40. I sådant fall kommer deponeringsytan inom 
2:39 att minska i motsvarande omfattning.  

Bolaget vill därutöver ha möjlighet att anlägga transportväg in till deponiområdet dels med 
utgångspunkt från praktiska förutsättningar, dels utifrån vilka överenskommelser som kan slutas 
med fastighetsägare till Åsbymon 2:40. Planerad tillfartsväg är antingen från söder och Åsbymon 
2:40, eller från sydväst på transportväg som rundar Åsbymon 2:40 på södra sidan, bilaga 1. 

Deponin kommer att byggas upp genom utfyllnad av en hålighet som utgörs av en f.d. grustäkt. I 
väster, öster och norr, kommer deponering att ske mot befintliga slänter i den f.d. täkten. Mot söder 
finns idag ingen naturlig slänt att deponera mot.  

Utformning av deponin kommer att ske så att stabilitet erhålls. Vid behov kommer massor att 
stabiliseras med lämplig teknik, företrädelsevis genom inblandning av friktionsmaterial. 
Skjuvhållfasthet på det deponerade avfallet, kommer att ha betydelse för vilken släntlutning som 
kan skapas mot söder. Det är inte osannolikt att förstärkningsåtgärder kan komma krävas i 
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deponins södra slänt för att en stabil konstruktion ska kunna säkerställas. Fyllningskapacitet på 
planerad deponi är uppemot 410 000 m3 (c:a 730 000 ton). Med en inräknad marginal för osäkerhet 
avseende densitet på deponerade massor, omfattar ansökan deponering av en total volym på 
800 000 ton avfall.  

De deponerade lermassorna kommer att ha en mäktighet på c:a 10 m mot befintliga slänter. 
Anläggningen kommer efter avslutad täckning att ha en höjd på omkring + 33 m, bilaga 1. 
Släntlutning på avslutad deponi kommer att framgå av teknisk beskrivning.  

5.2 Geologisk barriär 

En geologisk barriär som klarar infiltrationskrav på 10-7 m/s kommer att anläggas i botten av 
deponin samt mot befintliga slänter i den f.d. grustäkten. Det kommer att säkerställas att barriären 
anläggs på ett sådant sätt att grundvatteninträngning undviks. Barriären kommer att byggas med 
naturlig lera och ha en mäktighet på minst 0,5 m, se principförslag på utformning bilaga 2.  

Att barriären klarar infiltrationskrav kommer att säkras genom undersökning av lerans permeabilitet 
på laboratorium samt genom kvalitetskontroll av utläggningsarbetet. Teknisk beskrivning kommer 
att omfatta en redogörelse av grundvattennivå och grundvattenriktning samt beskrivning av hur den 
geologiska barriären ska anläggas så att inte grundvatten riskerar att tränga upp i deponin. 

5.3 Deponikonstruktion 

Föreslagen deponeringsteknik kommer att utgå från undersökningar av lerans egenskaper med 
avseende på bland annat skjuvhållfasthet, vattenkvot och deformationsegenskaper. Stabiliserande 
åtgärder av leran kan bli aktuellt att genomföra. Exempel på åtgärder är blandning med inert 
friktionsjord eller anläggning av vertikala eller horisontella stråk av dränerande material såsom sten 
eller krossmaterial. Målsättningen är att skapa en konstruktion på vilken fordon kan framföras. 
Dimensionering och föreslagen teknik kommer att utgå från vad som är mest kostnadseffektivt.  

Om den geologiska barriären är tätare än det avfall som deponeras, finn en risk att ett vattentryck 
byggs upp i deponin. I sådant fall kan ett breddavlopp eller liknande anläggas för att säkra 
stabiliteten i deponin. 

5.4 Täckning 

Efter avslutad deponering kommer anläggningen att förses med skyddstäckning. Åtgärden har som 
syfte att minimera infiltration av nederbördsvatten genom det deponerade avfallet. Detta möjliggörs 
genom att skapa förutsättningar för växtetablering. Täckningen ska därutöver innebära en viss 
återställning av den naturliga landskapsbilden i området, exempelvis genom att anpassa 
vegetationen till omgivande natur. Förutsättningar för växter i angränsande markområden att 
gradvis etablera sig på den täckta deponin, skapas genom att använda skyddstäckningsmassor som i 
hög grad liknar det material som finns i grusåsen. För en snabb växtetablering kan det bli aktuellt 
att beså den täckta deponin med en fröblandning för torr mark. Alternativt kan avbalningsmassor 
användas från liknande terräng. 

5.5 Dagvatten från deponin 

I teknisk beskrivning kommer dagvattenhantering vid deponin att beskrivas. Dagvattenhanteringen 
kommer att utgå från vald deponeringsteknik. Målsättningen är att skapa en effektiv avrinning. 
Stora mängder vatten riskerar att äventyra stabiliteten på deponin, varför avrinning kommer att bli 
en viktig aspekt att säkra. 
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Dagvatten som avrinner från deponin kommer att tillåtas infiltrera i grusåsen. Ett system kommer 
att föreslås som klarar att infiltrera ett 10-års regn, och där dagvatten med fördel tillåts infiltrera vid 
en nivå lägre än botten på deponin. Infiltration av ett samlat dagvatten från deponin kan exempelvis 
ske i anlagda infiltrationsbrunnar.  

Avrinning av dagvatten från deponin kan potentiellt medföra spridning av partiklar från deponerad 
lera till grusåsen. Finpartiklar kan komma att försämra grusåsens förmåga lokalt att infiltrera 
nederbördsvatten. För att förhindra eventuell partikelvandring från leran kan olika typer av 
partikelfilter bli aktuella, i kombination med uppsamlings- och sedimentationsdammar för 
dagvatten från deponin. 

5.6 Uppställningsyta för drivmedel, m.m. 

Söder om det planerade deponiområdet kommer en tät yta på c:a 1 000 m2 att anläggas. På ytan 
kommer Eskilstuna Energi & Miljö AB att ställa upp fordon till verksamheten samt mobila 
drivmedelstankar. Fordon som bolaget avser ställa upp är exempelvis hjullastare, grävmaskin, 
dumper och bandschaktare, vilka kommer att finnas vid olika tillfällen inom anläggningen. 
Drivmedel kommer att förvaras inom invallning under tak, som rymmer den största behållarens 
volym +10 % av övriga behållares volym. Invallningarnas botten och kanter kommer att utformas i 
tätt material, t.ex. betong eller annat material som är beständigt. Tankning av fordon kommer att 
ske på den hårdgjorda ytan.  

5.7 Dagvatten från hårdgjord yta 

Dagvatten förväntas uppstå i omfattningen 600 m3/år. Beräkningarna bygger på ett antagande om 
en årsnederbörd på 700 mm och att 80 % avrinner som dagvatten. Föroreningar som kan uppstå i 
dagvatten är framför allt oljeföroreningar från eventuellt spill vid tankning av fordon. 

Från den asfalterade ytan kommer dagvatten att ledas via en dagvattenbrunn till en slam- och 
oljeavskiljare. Oljeavskiljaren kommer att dimensioneras utifrån sitt användningsområde och vara 
försedd med en avstängningsventil i det fall ett spill uppstår. Efter att dagvattnet passerat slam- och 
oljeavskiljaren kommer det att ledas via ett öppet dike, alternativt via en tät ledning och därefter 
tillåtas infiltrera i åsen. 

För att säkerställa reningen av dagvattnet kommer skötsel- och driftrutiner att tas fram. Bland annat 
ska oljeavskiljaren kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att den alltid fyller avsedd funktion, 
dock minst en gång per år. Tillverkarnas skötselanvisningar kommer att följas. 

5.8 Alternativ 

5.8.1 Alternativ tillfartsväg 
Tillfart till deponin kan som alternativ ske från Åsbyvägen i öster, i höjd med infartsvägen till Åsby 
Säteri. Den tekniska beskrivningen kommer att redogöra för alternativet i mer detalj. 

5.8.2 Alternativ utsläppspunkt för dagvatten 
Möjligheten att släppa dagvatten till dike 150 m väster om fastigheten, kommer att undersökas. 
Dagvatten kan ledas via ett öppet dike, alternativt via ledningssystem, till ytvattendiket. Alternativet 
omfattar dagvatten från såväl hårdgjord yta som från deponi. 

5.9 Övrigt 

Deponianläggningen kommer att förses med ett ca 2 meter högt stängsel med låsbara grindar vid 
in- och utfarterna. Utvalda delar av anläggningen kan vid behov förses med plank som skyddar mot 
insyn.  
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Befintlig växtlighet mellan f.d. grustäkt och bebyggelse kommer att bibehållas för att säkerställa 
skydd för insyn. 

5.10 Bilagor teknisk beskrivning 

Följande undersökningar och redogörelser kommer att biläggas den tekniska beskrivningen. 

• Redovisning av lerans deformationsegenskaper, skjuvhållfasthet, kornfördelning och 
vattenkvot, eventuellt i kombination med precisering av lämpliga värden/intervall samt 
mottagningskontroll 

• Undersökning av grundvattennivå i området 
• Grundvattensammansättning 
• Kornfördelning och hydraulisk konduktivitet i material i grusås 
• Kvalitetsplan geologisk barriär 
• Bedömning av risk för instabilitet i åsmaterial vid sidan av den planerade deponin till följd 

av horisontellt tryck från deponerad lera. 

5.11 Bästa möjliga teknik 

I BREF dokumenten (Reference Documents om Best Available Techniques) finns för olika 
branscher, slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsats). Referensdokumentet om 
avfallsbehandlingsindustrin innehåller sammanlagt 130 BAT-slutsatser. Genom 
industriutsläppsdirektivet2, kommer dessa att omvandlas till rättsligt bindande slutsatser, s.k. BATC, 
och kommer då att ligga till grund för prövning av anläggningar som omfattas av direktivet. För 
övriga anläggningar kommer slutsatserna även fortsättningsvis att vara vägledande. I svensk 
lagstiftning finns föreskrifter som motsvarar en stor del av slutsatserna. För avfallsanläggningar 
finns exempelvis: 

• Miljöbalken och hänsynsreglerna (1998:808, kap 2) 
• Egenkontrollförordningen (1998:901) 
• Avfallsförordningen (2011:927) 
• Deponeringsförordningen (2001:512) 

För deponering finns inga specifika punkter upptagna i BREF, utan ingår istället under den 
allmänna delen i BREF (punkterna 1-64). De punkter som tas upp under den allmänna delen i 
BREF bör till stor del täckas av kunskapskravet i 2 kap. 2 § Miljöbalken, egenkontrollförordningen, 
avfallsförordningen, kontrollprogram och miljörapport. 

Bedömningen görs därför att den sökta verksamheten, vad gäller behandling och mellanlagring av 
avfall, avses ske med de arbetsmetoder som är gängse i branschen och med modern teknik och 
utrustning. Beskrivna tekniker bedöms i huvudsak vara i linje med BAT.  

 Kontroll 

6.1 Mottagningskontroll 

Teknisk beskrivning kommer att redogöra för hur kraven uppfylls i NFS 2004:10 avseende 
skyldigheter i samband med att avfall tas emot för deponering. 

                                                   
2 Införlivad i svensk lagstiftning genom industriutsläppsförordningen, 2013:250 
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6.2 Grundvatten 

Teknisk beskrivning kommer att redogöra för hur kontroll av grundvattennivå och 
grundvattensammansättning kommer att ske. Mätning och provtagning ska ske i minst en punkt 
uppströms och två punkter nedströms deponin. Provtagning och provning för att fastställa 
referensvärden ska utföras på tre ställen innan deponering påbörjas. 

 

 

Kalmar Linköping 2017-12-15 
 

Författare Granskning 
 

  

........................................................ 
 
Ulrika Zetterberg 
 

........................................................ 
 
Lars Blomgren 
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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. 

 
 

 
 
 

POSTADRESS  BESÖKSADRESS TELEFON HEMSIDA   

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 

631 86 Eskilstuna 

 Eskilstuna: Kungsgatan 86 

Strängnäs: Dammvägen 12 A 

016-10 60 00 esem.se 

http://www.esem.se/
mailto:vesa.hiltula@esem.se
mailto:peter.larsson@structor.se


  
 

Deponering av inert avfall inom 
fastigheten Åsbymon 2:39

 
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. 

 
 
 

Facebook, LinkedIn 

POSTADRESS  BESÖKSADRESS TELEFON HEMSIDA   

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 

631 86 Eskilstuna 
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Ansökan 
lämnas in 
sommaren 

2018 

Deponi-
verksamheten 
avslutas efter 

4-20 år 

Slut-täckning av 
deponin under 4 år 

Deponi-
verksamheten 

startar efter beslut 

https://www.facebook.com/structorgruppen/
https://www.linkedin.com/company/123473/
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TORSDAG 24 maj 2018

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ansöker 
med hjälp av Structor tillstånd för deponering av 
massor på Åsbymon 2:39.   
Samrådsunderlaget hittar du på eem.se/asbymon. 
Läs igenom underlaget och inkom med eventuella 
synpunkter senast 31 maj till: 
 

Structor Miljöteknik AB 
Peter Larsson 
019-601 44 50 
peter.larsson@structor.se

Samrådsunderlag 
för deponering av inert avfall
på Åsbymon 2:39

eem.se/asbymon

Polisens 
tekniker 
kan inte gå  
in förrän  
på fredag
ESKILSTUNA Polisens 
tekniker kan inte under-
söka den eldhärjade 
lägenheten i Skiftinge på 
flera dagar 
– Det finns fortfarande 
farliga brandgaser 
därinne, säger Lars 
Franzell på polisens 
enhet för grova brott.
Lars Franzell berättar att  
lägenheten i Skiftinge där 
det brann vid 18-tiden på 
tisdagskvällen, nu är or-
dentligt tillbommad med 
rejäla skivor i avvaktan på 
att polisens tekniker ska 
kunna göra sitt jobb. 

Men det dröjer alltså. Dels 
på grund av värmen som 
fortfarande finns därinne, 
men också på grund av de 
farliga brandgaser som av-
ges av det material som har 
brunnit.

Franzell berättar att det har 
visat sig att många tekniker 
som arbetar med att utre-
da bränder, har fått arbets-
skador av just de brandgaser 
som utvecklas vid bränder 
– och att man därför iakt-
tar stor försiktighet. Samma 
fara lär det dock inte vara 
för grannar, säger han. En 
tekniker däremot som stän-
digt arbetar med brand-
platsutredningar och regel-
bundet utsätts för gaserna, 
är betydligt mer utsatt.
Hur är det med skuldfrågan 
när det gäller branden? Finns 
det någon som är misstänkt 
för något brott?

– Nej. Det vet vi inget om. 
Det som är helt avgörande 
i det här fallet är vad tekni-
kerna säger. Vi måste först 
och främst konstatera varför 
det har börjat brinna, inn-
an vi vet något om en even-
tuell skuldfråga, säger Lars 
Franzell.
När tror du att teknikerna kan 
påbörja sin undersökning?

– På fredag, säger han.

Barnfamiljen fastnade     i branden:  
”Min dotter skrek, jag      dör, jag dör”

Så agerar du vid en 
lägenhetsbrand

Brinner det i din lägenhet? 
■■ Stäng in branden! 
■■ Ta dig ut och stäng dörren 

efter dig. 
■■ Stänger du in branden i lägen-

heten sprider sig inte branden 
och den giftiga röken lika fort.

Brinner det i grannens lägen-
het och rök finns i trapphuset? 

■■ Håll din lägenhetsdörr stängd. 
■■ Stanna kvar i din egen lägen-

het, där är du säker i 30–60 
minuter. 

■■ Ring 112, då får räddnings-
tjänsten reda på att du är inne 
lägenheten. 

■■ Ställ dig vid ett fönster eller 
balkong så att räddningstjäns-
tens personal kan se dig. 

■■ Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapp-
hus, det kan räcka med några 
andetag av den livsfarliga röken 
för att du ska bli medvetslös.

Källa: Räddningstjänsten

Fatima Al Naurozi var ute och lekte när branden inträffade. Hennes mamma 
Faten Ali fördes till sjukhus.  

Fönster hade exploderat i den 
kraftiga branden.  

Ingen person dog eller ska-
dades svårt i branden på Karl 
Hovbergsgatan i Skiftinge. Ett 
70-tal personer evakuerades 
och elva fördes till sjukhus. Fa-
ten Ali var en av dem. Hon är ut-
skriven men har fortfarande ont 
i halsen. 

– Jag vill rikta ett stort tack till 
Eskilstuna kommun, polisen 
och räddningstjänsten. De räd-
dade livet på min familj, säger 
Hani Al Naurozi.

Faten Ali och hennes son, liksom 
grannarna Gunhildur Hauks-
dottir med familj, fick hjälp 
ut ur sina lägenheter av rädd-
ningstjänsten.

På Mälarsjukhuset trängs 
döttrarna kring Gunhildur 
Hauksdottir. Hennes röst är till-
baka men inte återställd och 
hon hoppas på att bli utskriven 
under onsdagen. 

De mår alla fyra ganska bra fy-
siskt. Men kvar i röklukt och sot 
finns deras privata saker. De vet 
inte var de ska bo närmsta veck-
orna. Och traumat de upplevt 
kommer ta tid att bearbeta. 

– Det är bara jättejobbigt. Jag 
vet inte vad vi ska göra nu. Jag 

trodde inte det skulle hända oss, 
vår familj, men det gjorde det. 
Jag kommer aldrig bo på tredje 
våningen igen, säger Gunhildur 
Hauksdottir.

Ingar Frostberg
ingar.frostberg@ekuriren.se
016-15 61 62

Anna Hansson
anna.hansson@ekuriren.se
016-15 61 53

Foto: Veronica Karlsson
veronica.karlsson@ekuriren.se 
016-15 60 97

TV
Gunhildur Hauksdottir, med döttrarna 
Sunna och Johanna Sigridardottir, 
berättar branden

ekuriren.se

Cyklisten påkörd  
– bilföraren smet
ESKILSTUNA En kvinnlig 
cyklist fick föras till 
sjukhus i ambulans efter 
att ha blivit påkörd av en 
bil vid lunchtid på tisda-
gen. Kvinnan hamnade på 
bilens motorhuv. Bilföra-
ren stannade för att 
plocka bort kvinnans 
cykel och åkte därefter 
från platsen.
Klockan var ett par minuter 
före 12 på tisdagen när olyck-
an ägde rum i korsningen 
Krongatan/Tegnérgatan i Es-
kilstuna. Benny Ljungkvist vid 
Eskilstunapolisen berättar att 
kvinnan som är i 45-årsåldern 
kom cyklande på Kro ngatan 
när en bilist plötsligt kör-
de rakt ut i gatan och körde 
på kvinnan. Hastigheten ska 
inte ha varit särskilt hög, men 
kvinnan hamnade ändå uppe 
på bilens motorhuv vid kolli-
sionen, berättar han.

Efter kollisionen ska bil-
föraren, som var en äldre 
man, ha klivit ut från bilen 
för att plocka bort kvinnans 

cykel som fanns under eller 
strax intill bilen. Därefter ska 
han ha klivit in i bilen igen, 
satt sig bredvid den kvinniga 
passagerare som fanns i bilen 
och åkt från platsen.

– Cyklisten ådrog sig bland 
annat skador och smärta i ett 
ben och fick föras till sjukhus 
i ambulans, berättar Benny 
Ljungkvist.

Polisen vet ännu inte med sä-
kerhet vem bilföraren är efter 
som han smet från olycksplat-
sen. Men det ska finnas upp-
gifter från vittnen och polisen 
ska också ha kontrollerat bi-
lens registreringsnummer.

– Bilens ägare är en man i 
85-årsåldern men vi vet ännu 
inte om det var han som kör-
de, säger Benny Ljungkvist.

Bilföraren är under alla 
omständigheter misstänkt för 
vållande till kroppsskada och 
obehörigt avvikande från tra-
fikolycksplats (smitning).

Ingar Frostberg
ingar.frostberg@ekuriren.se
016-15 61 62

Polisen påträffade 
blodig man 

■■ ESKILSTUNA En man i 
50-årsåldern Eskilstuna fick 
natten mot måndagen föras 
till sjukhus.

Det var strax före klockan 
02 som polisen larmades till 
Årbygatan i Eskilstuna.

– Någon hade sett blod i 
trapphuset utanför en lägen-
het, berättar Roland Lind-
kvist, vakthavande befäl vid 
Sörmlandspolisen.

I lägenheten påträffades 
två kraftigt berusade perso-
ner, en man i 50-årsåldern 
och en kvinna i 40-årsåldern. 
Mannen blödde om armarna.

– Det är oklart vad som 
hänt, de har förmodligen 
slagits med varandra, säger 
Lindkvist.  

Båda fördes till sjukhus, 
men de ska inte ha ådragit sig 
några allvarligare skador, en-
ligt polisen, som upprättat en 
anmälan om misshandel.

Rådigt ingripande 
avstyrde brand

■■ TORSHÄLLA Räddnings-
tjänsten larmades till en villa-
brand i Torshälla. När de kom 
fram hade villaägaren lyckats 
avstyra branden. Larmet kom 
klockan 9.16 i går onsdag. 

– Det var olja på spisen som 
var släckt vid framkomst, sä-
ger Joakim Lantz, inre befäl 
vid Räddsam Mälardalen.

Villaägaren hade tagit ut 
kokkärlet med oljan på går-
den och mötte räddnings-
tjänsten när de kom.

Påverkad man låste in sig på toaletten
Det var vid 08-tiden på onsdagsmorgonen som polisen i Eskilstuna fick larm från personalen på 
en mack i centrala Eskilstuna. En man hade stängt in sig på toaletten. Polisen tillkallades och 
kunde få upp dörren. Där låg en väldigt påverkad man, en 35-årig Eskilstunabo, känd av  polisen 
sedan tidigare. Han omhändertogs enligt lagen om berusade personer.
– Vi hittade också fyra gram misstänkt amfetamin i mannens ägo. Dessutom hade han några 
otäcka knivar på sig, berättar Benny Ljungkvist hos Eskilstunapolisen.
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Deponering av inert avfall inom fastigheten Åsbymon 2:39. 

Vi är tacksamma för att ha fått möjligheten att framföra våra åsikter och synpunkter på 

rubricerad deponi.  

Som lämpliga och eftersträvansvärda kompensationsåtgärder vill vi lyfta häckningsplats för 

backsvala och skapande av ruderatmark.  

Backsvalan är klassad som NT, nära hotad, i gällande rödlista.                                                         

I södra delarna av landet, dit Sörmland i detta fall hör, är backsvalan för sin häckning i 

mycket hög grad beroende av grustäkter.                                                                                                   

Vår bestämda uppfattning är att reglerna för återställning av grustäkt efter upphörd drift 

snarast bör ändras så att inte sydvända brinkar släntas ut. Nu är vi mycket väl medvetna om 

att vi i det aktuella ärendet är allt för sent ute och vill i stället föreslå att en konstgjord brink 

skapas. Exempel Spillepengen i Malmö.  (åtgärder, Artfakta. ArtDatabanken)  

Ruderatmark är naturligtvis resultatet när deponin är slutförd. Det vi vill föreslå är ett 

magert ytskikt på vilket vegetation utan mänsklig hjälp tillåts etablera sig. På sådan mark 

uppstår mycket ofta ett artrikt fältskikt med bland annat en tidig succession av ettåriga örter 

rika på fröer. Successionen leder så småningom normalt till ett buskskikt ofta med sälg samt 

bärande arter som nypon. Möjligheten finns att skapa habitat främst för en rik flora och ett 

insektsliv som förutom att den biologiska mångfalden påtagligt kan berikas, blir av betydelse 

för områdets ekosystemfunktioner och tjänster. Lämpliga NS- åtgärder bör när tiden är inne, 

arbetas fram.  

 

För OKE. Ornitologiska Klubben i Eskilstuna. 
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Synpunkter och frågor angående ”Deponering av inert avfall inom fastigheten Åsbymon 2:39” 

Grundvatten och dagvatten 

• Synpunkter och frågor angående ”Deponering av inert avfall inom fastigheten Åsbymon 

2:39”   

• Hur bedöms om partikelavskiljning av avrinnande dagvatten krävs? Vilken provtagning 

kommer att genomföras? 

• Vad ligger till grund för föreslagen tjocklek samt egenskaper hos den föreslagna geologiska 

barriären? 

• Vilken risk är det att föroreningar från eventuellt förorenade massor sprids till grundvattnet? 

• Hur kommer eventuellt oljespill inom anläggningen att hanteras för att säkerställa att 

verksamheten inte påverkar grundvattenkvalitén? 

• Vilka krav ställs på exempelvis oljeindex i det dagvatten som avrinner från den hårdgjorda 

ytan? 
• Finns det krav på biologiskt nedbrytbara oljor för arbetsmaskiner? 

• På jordbruksfastigheten ca 300 m från Åsbymon 2:39 har vi en egen reservvattentäkt för 

Åsby Säteri (djur+boende). Vilka garantier beträffande vattenkvalitén utlovar ni? 

• För kännedom: Det av er planerade vattendraget som recipient för dagvatten ingår i 

dikessamfälligheten ”Torrläggningsföretaget Åsby- Västerhagen” 

Buller 

• Då bullernivån vid bostäder enligt beräkningarna successivt kommer att öka bör det vara 

rimligt att återkommande bullermätningar genomförs samt att åtgärder vidtas utifrån 

mätningarnas resultat. Då verksamheten bedöms medföra betydande buller vid bostäder 

anser vi att det är av vikt att verksamheten begränsas till bestämda tider under vardagar. 

• Var och i vilken form av bullerskyddsåtgärder planeras?  

• Har hänsyn tagits till buller som uppkommer vid tippning av massorna tagit med i 

beräkningar?  

Damm 

• Kommer verksamheten riskera spridning av damm till närliggande fastigheter? 

Otillåten deponering 

• Hur säkerställs att inte okontrollerade massor deponeras under tider då 

verksamhetsområdet är obemannad? 

Alternativ tillfart 
• Vi motsätter oss den alternativa tillfartsvägen, mitt emot Åsbymon 2:42, ur damm och buller- 

synpunkt. 

 
Åsby Säteri 1, Åsbymon 2:42     2018-05-28 

 

               Gunnar Westermark                                              Margaretha Westermark 

 



 

 

 

Synpunkter från Åsby Vägsamfällighet angående: 

Deponering av inert avfall inom fastigheten Åsbymon 2:39 

 

Samfälligheten har inget emot deponeringen. 

Fastigheten Åsbymon 2:39 har hittills inte betalt något till samfälligheten. 

Vi föreslår att Åsbymon 2:39 övertar och svarar för löpande underhåll, så att 

vägbanan uppfyller rimliga krav för personbilstrafik, av de ca 100 m av vägen, 

som berörs, under tiden som deponeringen pågår. 

Dammbindning är nödvändig under sommaren för trafikanterna samt boende 

på fastigheten Åsbyvägen 51. 

Trafikanter bilister/cyklister från söder kör ofta fort i nedförsbacken och sikten 

är något skymd. Därför föreslår vi att hastigheten sänks till 40 km/h samt 

uppsättning av skylt: utfart. 

 

Styrelsen för Åsby Vägsamfällighet 2018-05-28 

 

Gunnar Westermark 

ordförande 

 




