
Till Falu energi och vatten 

Samråd om ny deponi mm för förorenade massor 

Undertecknad har på uppdrag från styrelsen Naturskyddsföreningen Falun försökt bilda sig en 

uppfattning om den planerade verksamheten. Ordförande och ytterligare en ledamot i styrelsen har 

deltagit i ärendet.  

Jag har följande synpunkter för den fortsatta utredningen: 

- Deponin framförs som en deponi för lokalt omhändertagande av förorenade massor. Man ser 

framför sig att det framför allt handlar om historiskt avfall från gruv-och hyttverksamheten. Det är 

viktigt att det principiella upptagningsområdet för massorna definieras och att de möjliga särfall som 

man kan tänka sig analyseras avseende geografiskt område och typ av massor. 

- Det har i landet inträffat flera fall där man överlåtit avfallshantering till oseriösa aktörer. Det är 

viktigt att man i avsiktsförklaringar, styrande dokument och tillstånd klargör rimliga regler för att 

samhällskontrollen över verksamheten ska behållas på ett betryggande sätt. 

- Miljötillståndet bör utformas så att rapporteringsskyldighet om verksamhetens organisering ingår. 

- Deponin har ett givet lagringsutrymme och någon gång i framtiden kommer den att vara full. Det 

kommer att bli svårt och kostsamt att hitta en ny plats. Verksamheten måste naturligtvis bekostas 

och idealet är att verksamheten är självfinansierande. Detta bör göras genom avgifter som täcker 

kostnaderna. Ibland kan det dock av andra samhällsskäl vara orimligt att verksamheten måste 

belasta deponikostnaden fullt ut. Underskott bör snarare täckas av samhällsmedel än att man tar 

emot exempelvis långväga avfall för att täcka kostnaderna.  Det är vidare viktigt att anläggningen inte 

utvecklas efter strikt kommersiella skäl och övergår till att fungera som en affärsdrivande 

verksamhet. Allt mottagande av avfall måste betraktas i förhållande till huvudsyftet att fungera som 

en lokal deponi. 

-  Om jag förstått rätt kommer inkommande massor att analyseras på sitt innehåll, varefter adekvat 

fraktionering och efterbehandling sker. Det är viktigt att de rester som deponeras får en 

väldokumenterad och given förvaring. Man bör veta var vilka ämnen befinner sig, kanske kan man 

tänka sig att sektionera anläggningen med tanke på framtida utvinning.  

- Omhändertagandet av de förorenade massorna bör ske med miljöbästa teknik. 

- Fortlöpande bör man följa teknikutvecklingen för att kunna återanvända en del av massorna, dels 

för att öka livslängden på deponin, dels för att samhället ska kunna tillgodogöra sig ämnen som 

tidigare inte varit kommersiellt gångbara. 

- Mottagandet kommer maximalt att generera omkring 50 inkommande lastbilar. Till det ska läggas 

utförsel av produkter. Trafiksituationen, med störningar för boende i Varggården, belastning på 

infartsvägar bör analyseras i helhet med planerad utökad verksamhet av Ingarvets industriområde.  

- Detaljplanen för området bör revideras. I dagsläget finns konflikter mellan naturreservats-, 

rekreationsintressen och ändamålen i detaljplanen för avfallsanläggningen. Avståndet till det 

geologiska naturreservatet bör av upplevelseskäl öka. Rekreationsintresset bör tillgodoses genom att 

skyddsavstånd fastslås i detaljplanen. 
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