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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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Bil 1 Utkast teknisk beskrivning 
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