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Förslag till fortsatta utredningar av nedlagda deponier i Sala 
kommun 
Sala kommun deltog 2011 i ett länsprojekt där 10 stycken nedlagda deponier i Sala 
inventerades och riskklassades enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av 
förorenade områden. Efter avslutat projekt beslutade kommunstyrelsen 2011-12-01 
att vara med ett fortsättningsprojekt med syfte att ta fram förslag på fortsatta 
utredningar som behöver göras på deponierna samt kostnader för dessa åtgärder. 

Resultaten av utredningen är nu klar. Sammanställning av undersökningen: 

Deponi Risk Föreslagen åtgärd Uppskattad 
klass kostnad 

Brobacke soptipp 2 Installera 3-4 gv rör. 90000-100000 
Provtagning vid två tillf<illen. kronor 

Kommunal, 
Täckning av avfall i slänterna (ej 

drift1950 -65 
med i kostnadsuppskattningen). 

Lergroparna 2 Installation av 3-4 110000-130000 
grundvattenrör. Provtagning av kronor 

Kommunal 1910-60. 
brunnsvatten. Kontroll av 

Därefter tom 1985 AB 
bäckerosion. Provtagning och 

Sala karosserifabrik 
kontroll bör ingå i 
kontrollprogram. 

Möklinta deponi 2 Installera 2 nya grundvattenrör. 100 000- 115 000 
Provtagning i 4 rör vid tre kronor 

Kommunal, avslutad 
tillfällen samt i ytvatten vid två 

1971·73 när den täcktes 
tillfällen. 

enligt ansvarsutredning. 

Sätrabrunns 2 Installation av två nya gv-rör. 90000-110000 
soptipp Provtagning i totalt 6 gv-rör vid kronor 

två tillfällen 
Kommuna119S0-6S 
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Hyttskogens 3 Provtagning i kringliggande 140 000-160 000 
deponi dricksvattenbrunnar. kronor 

Installation av 4 
Kommunal 1960«73. 

grundvattenrör. Provtagning i 
Kommunen äger 

ytvatten, sediment och våtmark 
fastigheten. 

i ca 5 punkter vid två tillfällen. 

Lånsta 3 Arkivsök och ytterligare 30000-40 000 
schaktmassedeponi platsbesök för bättre underlag kronor 

Industrideponi 1983·2008 
till klassning. 

Nystrand 3 Städning och täckning av synligt 10000-15000 
avfall. 

Troligen drift 1940-50 
kronor 

Kommunen äger 

fastigheten 

Ransta soptipp 3 Osäkerhet kring lokalisering 40 000-50 000 
och utbredning. Geofysisk kronor 

Kommunal,1950-65 
undersökning för att lokalisera 
deponin. 

Salboheds soptipp 3 Arkivsök, noggrannare 45 000-55 000 
platsbesök och användning av kronor 

Industrideponi, 1950-65 
geofysik för att lokalisera 
deponin och möjliggöra säkrare 
riskbedömning. 

Västerfärnebo 3 Provgropsgrävning i 2-3 40 000-50 000 kr 
bränntipp punkter längs åkerkanten. 

Kommun 1950·65 
Täckning för att minska 
skaderisken (ingår ej i 
kostnadsuppskattningen) 

FÖRFRÅGANFRÅNVAFAB 
Vafab har i skrivelse till kommunstyrelen gjort en förfrågan om medverkan i 
gemensam upphandling enligt MIFO fas två där genomförande av ovan angivna 
undersökningar ingår. 

För Sala kommuns del skulle den uppskattade kostnaden för att genomföra samtliga 
undersökningar enligt förslaget uppgå till 695 000-825 000 kronor. 

Om kommunen väljer att delta med de deponier som är i riskklass 2 är den 
uppskattade kostnaden 390 000-455 000 kronor och om man enbart deltar med 
Möklinta deponin uppskattas kostnaden till 100 000-115 000 kronor. 
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KOMMUNENS ANSVAR 
Kommunen ska enligt "Naturvårdsverkets föreskrifter (NSF 2006:6) och allmänna 
råd om innehållet i kommunal avfallsplan och länsstyrelsens rapportering" i 
avfallsplanen redovisa uppgifter om nedlagda deponier. För varje nedlagd deponi 
skall en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön 
redovisas. För de deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare skall 
planen även innehålla uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder för att 
förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Det allmänna rådet gör gällande att bedömning av risken för olägenheter för 
människors hälsa eller miljö bör genomföras som en orienterande studie enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden 
(MlFO). 

Enligt miljöbalkens 10 kapitel åligger ansvaret för utredningar och avhjälpande 
åtgärder på verksamhetsutövaren i första hand. Ansvaret gäller dock enbart om 
verksamheten varit i faktisk drift efter 3 O juni 1969 (då miljöskyddslagen trädde i 
kraft). Detta innebär att deponin måste varit i faktisk drift efter detta datum för att 
kommunen ska kunna göras ansvarig enligt 10 kapitlet. 

Den deponi som är ett kommunalt ansvar enligt ansvarsutredning utförd av bygg
och miljöförvaltningen 2009 är deponin i Möklinta. Tillsynsansvaret har för denna 
deponi övergått till länsstyrelsen som har för avsikt att uppdatera ansvars
utredningen. Länsstyrelsen har uttryck att de kommer uppdatera 
ansvarutredningen och därefter ställa krav på fortsatta undersökningar om 
kommunen inte gör detta frivilligt. 

Ansvarsutredning för övriga deponier är inte genomförd, men ingen av de övriga 
deponierna iriskklass 2 verkar med dagens kunskap varit i kommunal drift efter 30 
juni 1969. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att 

Att 

Att 

Att 

lägga redovisningen till handlingarna, 

meddela Vafab Miljö att man vill vara med i den gemensamma 
upphandlingen när det gäller deponin iMöklinta, 

uppdra åt tekniska kontoret att vara projektledare för de fortsatta 
undersökningarna i Möklina, samt 

avsätta 125 000 kronor till projektet. 

·~nySt·k 
iljÖil~ njör, Tekniska kontoret 

Bilaga 1: Förfrågan om medverkan i gemensam upphandling av undersökningar 
enligt MIFO fas 2 av nedlagda deponier 
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