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● Tillståndet rubriceras med deponi för ”inert avfall”. I klassningskoderna kan man dock läsa både

borrslam, betongslam och muddermassor. Enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall kan

man läsa följande:

3 a §   Med inert avfall avses i denna förordning avfall som

   1. inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses upp,

brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt,

   2. inte bryts ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett

sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, och

   3. har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är

obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.

Förordning (2012:371).

Eftersom inte mängderna av de olika avfallstyperna har olika mängdbegränsningar finns risk att

stora mänger av slam eller muddermassor tas emot vilket i så fall inte kan ses som inert med tanke

på de kan äventyra yt- och grundvattenkvalitén. Dessa mängder behöver begränsas alternativt

behöver tillståndsprövningen hantera deponin som om det inte vore inert avfall. Alternativt att

detta resonemang hanteras i tillsynsmyndighetens beslutande av kontrollprogram och därmed

ställer krav på extern provtagningen och åtgärder som om det vore en deponi för icke inert avfall.

● Vattnet från lakvattendammen från den planerade deponin rinner ut i Katthomsbäcken, som

används som dricksvatten till betesdjur. Vattnet från bäcken översvämmar även betesmark och

åkermark.  För att kunna upprätthålla ett öppet landskap på dessa marker och fortsätta producera

livsmedel är det av största vikt att vattnet här inte påverkas av deponin. Av denna anledning

behöver det finnas referensprover (sett över ett år för att få med alla årsvariationer) såväl som

kontinuerliga prover i egenkontrollprogrammet som ser till att en god vattenkvalitet upprätthålls.

Vid ett, av deponin påverkat vatten, måste åtgärder vidtas.

● Det finns en stor potential att återanvända inert avfall (bygg och rivningsmassor) enligt avfall Sverige

för att stimulera återvinningen och inte nyttja mer naturresurser än nödvändigt. När ett företag som

NCC, som har stora intäkter på att leverera material ur bergtäkter, kan man anta att intresset för att

återvinna material är väldigt liten eftersom det då påverkar intäkterna om det inte får sälja nytt

material. Därför behöver det i tillståndsansökan villkora att viss del av de mottagna massorna ska

återgå i återvinning.  Dels för att minska mängderna som deponeras såväl som mängderna som

bryts från bergtäkterna men även för att det då ställer högre krav på bolaget att jobba med

återvinning och hållbarhetsarbete.


