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Milj öprövningsdelegationen 
(MPD) 

Älvkarleby kommun 
Tekniska avdelningen 
Box 804 
814 21 SKUTSKÄR 

Kungörelsedelgivning 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till deponiverksamhet 
vid Dragmossens avfallsanläggning på fastigheten 
Östanån 8 :34 i Älvkarleby kommun 
Verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 29 kap. 22 ,5S' 90.310. 
3 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 
9 kap. milj öbalken, Älvkarleby kommun (Sökanden), med organisationsnummer 
212000-0258, tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Dragmossens 
avfallsanläggning på fastigheten Östanån 8:34 i Älvkarleby kommun. 

Tillståndet omfattar: 
• Befintlig deponi för icke-farligt avfall. Ingen deponering får ske på 

deponin. 
• Anläggning för rening av lakvatten och avledning av renat lakvatten. 

Tillståndet gäller tills vidare. 

Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i 
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen. 

Villkor 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas i 

enlighet med vad Sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
åtagit sig i ärendet. 

2. Deponins höjd efter sluttäckning får uppgå till högst +43 m.ö.h. 

3. Anläggningen ska i erforderlig omfattning vara inhägnad samt vara låst under 
tider då anläggningen inte har öppet. 

4. Lakvatten från anläggningen ska uppsamlas och magasineras i dammar. 
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5. Under vegetationsperioden ska omhändertagande av uppsamlat 
lakvatten ske genom bevattning av salixodling. Under resterande tid av 
året ska omhändertagande ske genom lagring i dammar, se bilaga 3. 
Bevattning i enlighet med villkoret ska ske senast två växtsäsonger efter 
att tillståndet tagits i anspråk. 

6. Omhändertagande av uppsamlat lakvatten får vid uppstart av 
salixodlingen, samt i undantagsfall, ske genom avledning till torvmark 
efter samråd med tillsynsmyndigheten, (delegation). 

7. Avledning till kommunalt reningsverk får ske efter godkännande av 
tillsynsmyndigjheten (delegation) och Va- huvudmannen. 

8. Utökning av salixodling får ske i området mellan planerad salixodling 
och norra lakvattendammen, se bilaga 3. En anmälan till 
tillsynsmyndigheten ska göras senast åtta veckor innan utökningen 
planeras att påbörjas (delegation). 

9. Avskärande diken för att avleda ovidkommande vatten från 
verksamhetsområdet ska anläggas vid behov. 

10. Sluttäckning av deponin ska färdigställas så snart som förutsättningar 
finns. Plan för färdigställande ska inlämnas till tillsynsmyndigheten 
senast två månader innan sluttäckning återupptas. 

11. För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall gäller att 
lagrings- och uppställningsplatser ska invallas så att minst den största 
behållarens volym plus 10 % av de övriga kärlens volym kan innehållas 
i invallningen. Förvaring ska ske så att obehöriga förhindras tillträde. 

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

13. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 
sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk. 

14. När tillståndet tas i anspråk och innan verksamheten i sin helhet eller till 
någon del upphör ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten 
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Delegationer 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att föreskriva om ytterligare villkor avseende: 

a) avledning av lakvatten till torvmark (villkor 6). 
b) avledning av lakvatten till Va-huvudmannen (villkor 7). 
c) utökning av salixodling (villkor 8). 

Uppskjutna frågor 
Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket 
milj öbalken upp avgörandet av slutliga villkor för utsläpp av lakvatten från 
Dragmossens avfallsanläggning. 

Ul. Kommunen ska under en prövotid utreda lakvattnets karaktär och vilka 
reningsresultat som kan uppnås genom rening i salixodling. 

Inom tre år från det att beslutet vunnit laga kraft ska resultatet av utredningen och 
förslag till slutliga villkor lämnas till Milj öprövningsdelegationen. 

Förslagen på slutliga villkor ska avse 
1. Begränsningsvärden gällande föroreningshalten i det vatten som avleds 

från anläggningen. 
2. Lämplig provtagmingspunkt, samt provtagningsintervall, för kontroll av 

föroreningshalten i utgående vatten från anläggningen. 

Igångsättningstid 
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha 
satts igång eftersom tillståndet i huvudsak avser verksamhet som redan pågår. 

Verkställighetsförordnande 
Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 28 § 
milj öbalken att detta tillstånd får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit 
laga kraft. 

Återkallelse av tidigare beslut 
När detta tillstånd tas i anspråk upphör tidigare meddelade tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöskyddslagen, meddelat den 23 augusti 1991, av 
Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr 2420-0358-89 samt fastställande av 
kompletterande slutligt villkor om sluttäckning med mera, meddelat den 17 juni 
2003 av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, 
dnr 551-9366-00 att gälla. 
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Kungörelsedelgivning 
Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- 
och inrikes Tidningar och Gefle Dagblad och Arbetarbladet, se bilaga 2. 

Redogörelse för ärendet 

Tidigare beslut 
Tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt milj öskyddslagen, meddelades den 23 
augusti 1991, av Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr 2420-0358-89 samt fastställande 
av kompletterande slutligt villkor om sluttäckning med mera, meddelades den 
17 juni 2003 av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, 
dnr 551-9366-00. 

Samråd 
Inledande samråd genomfördes den 5 maj 2017 på kommunens kontor i Skutskär. 
Från myndighetssidan deltog representanter från Länsstyrelsen Uppsala län och 
Bygg- och milj ökontoret Älvkarleby kommun. Inför samrådet hade 
samrådsunderlag skickats till Länsstyrelsen och Bygg- och milj ökontoret. 
Samråd med de enskilda som kan antes bli särskilt berörda har genomförts genom 
utskick av skriftlig information per post till de närmaste fastighetsägarna runt 
Dragmossen. Sökande har även skickat information till Gästrike Vatten samt 
annonserat i tidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad. 

Länsstyrelsen har den 28 september 2017 beslutat att verksamheten inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan 

Ärendets handläggning 
Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inkom den 17 
november 2017 till Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. 
Kompletteringar till ansökan har inkommit den 11 maj 2018. 

Ansökan och milj ökonsekvensbeskrivningen har kungjorts i augusti i tidningarna 
Gefle Dagblad och Arbetarbladet. 

Milj öprövningsdelegationen har remitterat ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län. Samhällsbyggnads-
nämnden har inkommit med yttrande. 
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Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Yrkanden 
Sökanden yrkar att Milj öprövningsdelegationen: 

• Lämnar tillstånd enligt 9 kap milj öbalken till deponi för icke-farligt avfall. 
Deponering får inte ske. 

• Lämnar tillstånd till lokalt omhändertagande av lakvatten genom 
bevattning av salixodling samt vid behov torvmark. 

• Lämnar tillstånd till att lakvatten, vid behov och om uppställda krav så 
tillåter, får avledas till kommunalt avloppsreningsverk. 

• Överlåter åt tillsynsmyndigheten att besluta om villkor som rör bevattning 
av torvmark samt avledning till kommunalt avloppsreningsverk. 

• Godkänner inlämnad MKB. 
• Meddelar verkställighetsförordnande enligt 22 kap. 28 § miljöbalken för 

den ansökta verksamheten. 

Förslag till villkor 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 

huvudsak i enlighet med vad sökande angett i ansökningshandlingarna och 
i övrigt åtagit sig i ärendet. 

2. Lakvatten från anläggningen ska uppsamlas och magasineras i dammar. 
3. Under vegetationsperioden ska omhändertagande av uppsamlat lakvatten 

ske genom bevattning av salixodling. Under resterande tid av året ska 
omhändertagande ske genom lagring i dammar. Bevattning i enlighet med 
villkoret ska ske senast två växtsäsonger efter att tillståndet tagits i 
anspråk. 

4. Omhändertagande av uppsamlat lakvatten får vid behov ske genom 
avledning till torvmark eller till kommunalt reningsverk efter godkännande 
av tillsynsmyndigheten. Innan avledning får ske till kommunalt 
avloppsreningsverk ska lakvattnet karakteriseras och godkännas så att det 
uppfyller verkets mottagningskrav. 

5. Utökning av salixodling får ske i området markerat som avrinningsområde 
till lakvattendamm mellan planerad salixodling och norra 
lakvattendammen. En anmälan till tillsynsmyndigheten ska göras senast 
åtta veckor innan utökningen planeras att påbörjas. 

6. Avskärande diken för att avleda ovidkommande vatten från 
verksamhetsområdet får vid behov anläggas. 

7. Sluttäckning av deponin ska färdigställas så snart som förutsättningar 
finns. Plan för färdigställande ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 
två månader innan sluttäckning återupptas. 
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8. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten. Programmet ska 
bland annat ange hur bevattning av salix ska genomföras och kontrolleras. 
Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex 
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

Sökandens beskrivning av verksamheten 

Av ansökningshandlingama och vad Sökanden i övrigt angett framgår bl.a. 
följande. 

Bakgrund 
Dragmossens deponi började användas 1973. Tillförseln av avfall upphörde 2001 
och fram till dess hade 75 000 ton hushållsavfall deponerats på platsen. Deponin 
har sluttäckts i tre etapper mellan 2004 och 2008. Sluttäckningen kunde inte 
slutföras på grund av för högt vattenstånd i anslutning till deponin. Det finns 
brister i skyddsskiktet, varför sluttäckningen därför inte har kunnat godkännas. 

Det bedrivs ingen verksamhet på deponin förutom uppsamling av yt- och 
lakvatten. Lakvatten uppsamlas i en lakvattendamm sydväst om deponin och 
ytterligare en lakvattendamm har nyligen anlagts i anslutning till deponin, vilket 
möjliggör omhändertagande av större mängder vatten. Lakvattnet ska enligt 
gällande tillstånd pumpas vidare till Gästrike vattens avloppsreningsverk i 
Skutskär för rening. Pumpningen av vatten från lakvattendammen till Gästrike 
Vattens avloppsreningsverk i Skutskär upphörde i maj 2010, då det samlade 
vattnet hade en för Gästrike Vatten ej godtagbar karaktär. Problemen vid 
överföringen av lakvatten till Skutskärs reningsverk var knutna till korrosion, lukt 
och störning av den biologiska processen. Det som Gästrike Vatten reagerade på 
var förhållandet mellan BOD7  och CODcr (TOC). Lakvattnet innehöll så mycket 
syreförbrukande ämnen att syrehalten i reningsverkets biosteg sjönk drastiskt. 
Mängden lakvatten som inkom till reningsverket orsakade även problem vid 
reningsverket. Analyser av lakvattnet visade även att halten sulfat och kadmium 
överskred Gästrike Vattens begränsningsvärden för ledningsnät och 
reningsverksprocesser. När pumpningen av vatten från lakvattendammen till 
Gästrike Vattens avloppsreningsverk i Skutskär upphörde ledde det till att södra 
lakvattendammen blev överfull och dräneringen från deponin har inte fungerat 
tillfredsställande. Lakvatten har blivit stående inuti deponin. 

Under hösten 2016 genomförde Sökanden åtgärder i dikessystemen vid 
Dragmossens deponi som ledde till att tiarinningen till södra lakvattendammen i 
det närmaste upphörde. En ny lakvattendamm anlades under 2016/2017 (norra 
lakvattendammen). Genom att fortsätta vidta åtgärder så att ovidkommande vatten 
inte leds till lakvattendammama och att lakvattnet omhändertas lokalt så kommer 
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vattenmängderna att minska. Avsikten är att permanent sänka vattennivån i den 
södra dammen och därmed i deponin. Genom sänkningen av nivån i den södra 
lakvattendammen har dränering av deponin kunnat ske. Efter upptorkning i 
deponin kan skydds- och tätskikt samt dräneringsskikt åtgärdas och sluttäckningen 
färdigställas så att deponin uppfyller uppsatta krav i deponeringsförordningen för 
sluttäckt deponi. 

Förslag på alternativa lösningar har arbetats fram för omhändertagande av 
lakvattnet. Den bästa lösningen har bedömts vara ett lokalt omhändertagande 
genom en salixanläggning och att inget uppsamlat lakvatten släpps ut till någon 
recipient. Planen är att anlägga en salixodling för att kunna ta hand om vattnet från 
lakvattendammarna genom bevattning sommartid. Vintertid sker magasinering av 
lakvattnet i dammarna. Som komplement till bevattning av salix kan även den 
torvmosse som ligger öster om deponin användas för bevattning med lakvatten. 
Det kan även finnas behov av att i framtiden få avleda lakvatten från Dragmossen 
till Gästrike Vattens avloppsreningsverk i Skutskär om vattnet kan uppfylla de 
krav som ställs från Gästrike Vatten ur processynpunkt. 

Lokalisering, omgivningar och planförhållanden 
Dragmossens deponi är belägen ca 2,5 km sydost om Älvkarleby centrum. 
Området är relativt flackt och omgärdas av skogsmark, som i norr utgörs av 
mindre torvmarksområden. Söderut finns även mer öppen mark. Närmaste 
bebyggelse ligger ca 1,5 km mot väst-sydväst i de södra delarna av Älvkarleby. 
Österut finns närmaste bebyggelse på ett avstånd av 3 km respektive 4 km. Mellan 
bebyggelsen och anläggningen finns främst skog. 

Några riksintressen för naturvård finns inte i den direkta närheten av området, utan 
på ett avstånd av 1,5-2,5 km. Cirka 1,5 km norrut finns Bölsjön med omgivande 
myr- och skogsmark som är ett riksintresse för naturvården. Cirka 2,5 km söder 
om anläggningen finns natura 2000-området Marma, ett skjutfält med bland öppna 
ytor som är rika på rödlistade insekter. Strax norr om Marma Skjutfält, på ett 
avstånd av ca 1,6 km från Dragmossen, ligger natura 2000-området Östanån som 
utgörs av en drygt 4 km lång och mycket bred ledningsgata i öst-västlig riktning 
med riklig förekomst av väddnätfj äril. 

Några riksintressen för kulturmiljövård finns inte i den direkta närheten av 
området. I anslutning till Dalälven i Älvkarleby, på ett avstånd av ca 2,5 km ligger 
Älvkarlebyfallen, som är ett utpekat riksintresse. 

Närmsta recipient till Dragmossen är ett skogsdike cirka 80 m öster om 
anläggningen. Diket finns med i Vatteninformation sverige (VISS) under 
beteckningen "övrigt vatten" och benämns Norrån. Ingen statusklassning fmns 



BESLUT 

2018-12-13 

8 (27) 

Dnr: 551-7087-17 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

  

Tidigare har diket benämnts Kårbobäcken och i tidigare utredningar används 
namnet Kårbobäcken men avser diket (Norrån). Diket rinner vidare söderut och 
mynnar ca 8 km nedströms i ytvattenförekomsten Sandbyn. Slutrecipient är 
Kanholmsfjärden i Lövstabukten, en känslig recipient på grund av höga 
naturskyddsvärden. 

Det finns två vattenskyddsområden i närheten. Båda ligger intill Dalälven söder 
om Älvkarleby. Östanån-Sand ligger ca 2 km västerut och Älvkarleby ca 2,5 km 
mot sydväst. Inget av dessa bedöms ligga nedströms anläggningen. Den berörda 
åsen som sträcker sig i nord-sydlig riktning utefter Dalälven utgör även en 
grundvattenförekomst; Uppsalaåsen-Marma. 

Grundvattnets strömningsriktning i området antas vara östlig mot en närliggande 
skogsbäck/dike. Det finns en vattendelare väster om Dragmossens deponi mellan 
Econova Recycling AB:s anläggning och deponin. Vattendelarens exakta läge för 
avrinningsområdet uppströms deponin är ej fastställd. Avrinningsområdets storlek 
har uppskattats till cirka 100 ha. Inga vattentäkter finns i anslutning till 
verksamhetsområdet. 

Området omfattas inte av någon områdesbestämmelse eller detaljplan. I 
översiktsplanen för Älvkarleby kommun (Älvkarleby, 2009) har en större markyta 
markerats som utredningsområde för mindre störande industriell och annan 
verksamhet. Dragmossen ligger inom den nordöstra delen av detta 
utredningsområde. Översiktsplanen anger att inom utredningsområdet bör närmare 
klargöras hur vägdragning, nytt verksamhetsområde och Econova Recycling AB:s 
verksamhet kan samordnas. 

Verksamhetsbeskrivning 
Det förekommer inte någon daglig verksamhet vid anläggningen. Den verksamhet 
som kommer ske framöver är tillsyn och drift av lakvattensystemet och bevattning 
av salixodlingen samt kontroll av lakvatten i dammarna och ytvatten i 
intilliggande dikessystem. 

Miljökonsekvensbesluivning 
Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att nuvarande tillstånd med villkor om att lakvattnet ska 
avledas till Skutskärs avloppsreningsverk fortsätter att gälla och att lokal 
lakvattenbehandling inte kommer till stånd. Eftersom avledning inte tillåts av 
Gästrike Vatten så medför nollalternativet dels att villkoret inte följs, dels att nya 
alternativ för att omhänderta lakvattnet behöver utredas. Nollalternativet är både 
miljömässigt och ekonomiskt ett mindre bra alternativ. Lång tid har redan passerat 
utan att lakvattnet har omhändertagits på ett tillfredsställande sätt. 
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Alternativ lokalisering 
Sökanden redovisar inga alternativa lokaliseringar för lakvattenbehandlingen. 
Verksamhetens art förutsätter att den förläggs i anslutning till den aktuella 
deponin. Den lokala lakvattenhanteringen kommer att lokaliseras inom samma 
fastighet som deponin. Då tillståndsansökan inte handlar om att finna någon ny 
plats för deponering, utan tillstånd till alternativa lösningar för omhändertagande 
av lakvatten, är det inte möjligt att redovisa några alternativa lokaliseringar till 
verksamheten. 

Alternativ utformning 
Alternativa utformningar för lakvattenhantering har utretts i tidigare skeden och 
där har bevattning av salixodling befunnits vara den mest lämpliga formen. 
Bevattning av torvmossen är ett alternativ för hantering av lakvattnet. 

Lakvattenhantering 
Sökanden har de senaste åren låtit genomföra ett flertal utredningar angående 
lakvattnet, problem har identifierats och förslag på alternativa lösningar har tagits 
fram för omhändertagande av lakvattnet. Sökanden har därefter beslutat att 
omhänderta lakvattnet genom bevattning sommartid av en salixodling och en 
närliggande torvmark. Det lak- och ytvatten som härrör från området har bedömts 
kunna tas omhand och tas upp av salixodlingen eller avdunsta varför inget utsläpp 
eller annat omhändertagande med reningsprocesser ska bli nödvändigt. Bevattning 
av salixodlingen kommer att ske under växtsäsongen, perioden maj-september, 
cirka 4 månader per år. Resterande del av året uppsamlas vattnet i de båda 
lakvattendammarna som väl rymmer de beräknade volymerna. I salixodlingen 
kommer vattnet att tas upp i växterna och ge tillväxt samt avgå vid avdunstning. 

Som komplement till bevattning av salix kan även den torvmosse som ligger öster 
om deponin användas för bevattning med lakvatten. En avledning av 3 000 m3  
vatten från lakvattendammen till torvmossen bedöms inte innebära någon 
föroreningspåverkan på torvmossen. De beräknade medelhalter (mg/kg TS) av 
metaller som vid bevattning tillförs torvmossen understiger Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning. Inte heller totalhalterna kväve bedöms 
påverka torvmarken i någon betydande omfattning. Även för PFOS skulle 
bevattningen innebära att föroreningsbelastningen inte skulle överstiga SGI:s 
riktvärde för känslig markanvändning. 

Sökanden anser att det kan finnas behov av att i framtiden få avleda lakvatten från 
Dragmossen till avloppsreningsverket om vattnet kan uppfylla de krav som ställs 
från Gästrike Vatten ur processynpunkt. Genom de åtgärder som har vidtagits i 
uppsamlingssystemet av vatten och de åtgärder som planeras kommer det 
uppsamlade vattnet framöver att ha en annan karaktär än tidigare. 
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Lakvattensystemet 
Lakvattnet i deponin uppsamlas i en lakvattendränering och leds via ett dike till 
den södra lakvattendammen som rymmer ca 1 000 m3  vatten. Dammen som är 
anlagd i berg och omgiven av vallar saknar inlopp och utlopp. Under vårvintern år 
2017 anlades en ny lakvattendamm i den nordvästra delen av området. Denna 
benämns norra dammen och är försedd med geomembran och är därmed tät. 
Dammen saknar inlopp och utlopp och möjliggör omhändertagande och lagring av 
10 000 m3  vatten. 

Numera lagras vattnet i båda lakvattendammarna och överpumpning kommer ske 
mellan dem så att nivån i den södra dammen permanent kan hållas på en låg nivå, 
under lakvattendräneringens utloppsnivå. Syftet med pelinanent låg vattennivå i 
den södra dammen är att förhindra inträngning av lakvatten tillbaka in till deponin  
och att dränering kan ske av lakvatten ut i dammen 

Till lakvattendammen förs i nuläget även dagvatten från hårdgj orda ytor i området 
mellan dammarna och runt den södra lakvattendammen med en uppskattad volym 
på cirka 9 600 m3. 

Minskning av lakvattenmängderna 
Vattenmängderna som tillförs den södra lakvattendammen har minskat och 
kommer fortsätta minska. En åtgärd som redan minskat mängden vatten till den 
södra dammen är att vatten från Econova Recycling AB:s anläggning inte längre 
leds in till dammen. Detta upphörde i oktober år 2016. Dagvatten som idag bildas 
på den hårdgj orda ytan mellan lakvattendam_marna kommer efter salixytans 
etablering att minska och på sikt kan delar av ytan (den som inte är salixodling) 
avledas till närliggande ytvattendike istället för till lakvattendammen. Även delar 
av den skogklädda kullen mellan deponin och den norra lakvattendammen 
avrinner mot södra lakvattendammen. På sikt kan även detta vatten avledas direkt 
till närliggande ytvattendike. Detta skulle innebära att mängden övrigt vatten till 
lakvattendammen ytterligare kan minskas. Genom avledning undviks utspädning 
av lakvattnet och den totala mängden vatten till dammen minskar. 

Lakvattnet i nuläget 
Provtagning av lakvattnet och vattnet i den södra lakvattendammen har utförts i 
enlighet med gällande kontrollprogram sedan juni år 2015. Lakvattnet provtas i ett 
rör kopplat till dräneringssystemet från deponin. Analysresultaten visar på höga 
värden för parametrar som är karaktäristiska för lakvatten så som totalkväve (N-
tot), klorid (C12-), konduktivitet (Kond.), alkalinitet (alk) och totalfosfor (P-tot). 
Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999) för 
milj ökvalitet klassas halterna av TOC, totalkväve och totalfosfor i lakvattnet som 
mycket höga. En stor andel av totalkvävet förekommer som ammoniumkväve 
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(NH4-N) vilket tyder på låg syrehalt i vattnet. Den höga kloridhalten är en 
bidragande orsak till den höga konduktiviteten tillsammans med andra 
förekommande salter. Medelhalterna av arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr) 
och koppar (Cu) klassas enligt Naturvårdsverket som medelhöga halter, medan 
medelhalterna av nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn) klassas som låga halter. 

I IVL och RFV:s rapport Handbok för Lakvattenbedömning har en 
sammanställning gjorts över provtagningar av lakvatten från ett flertal 
avfallsupplag/deponier (IVL/RFV, 2000). Vid jämförelse mellan medelvärden från 
sammanställningen från rapporten med medelvärden från analysresultaten av 
lakvattnet i deponin vid Dragmossen, ligger halterna från Dragmossen under de 
sammanställda medelhalterna för samtliga parametrar förutom konduktivitet, 
totalfosfor (P-tot), kemisk syreförbrukning (COD) och sulfat. Avseende pH och 
suspenderat material har de likvärdiga värden. 

Vattnet i lakvattendammen (YTV02) är en blandning av lakvatten från deponin 
och vatten från omgivande ytor i den norra delen av deponiområdet och fram till 
oktober 2016 även lakvatten från Econova Recycling AB:s anläggning väster om 
Dragmossen. Höga halter av totalkväve (N-tot), totalfosfor (P-tot) och klorid 
bekräftar att vattnet i dammen delvis utgörs av lakvatten från deponin. De höga 
färgtalen samt de höga halterna av sulfater, BOD och COD som i dammen 
överstiger halterna i lakvattnet, indikerar att vatten från Econova Recycling AB 
utgör en del av vattnet i dammen. Påverkan från vatten från Econovas anläggning 
syns också på pH-värdet som i dammen är 8,2, i Econova Recycling AB:s vatten 
9,0 och i lakvattnet 7,4. (Halterna är medelvärden under perioden september 2015 
- augusti 2017.) 

Medelhalterna i vattnet från lakvattendammen är beräknade utifrån uppmätta 
halter mellan juni 2015 och aug 2017. De har jämförts med Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, rapport 4913. Metallhalterna klassas 
som låga eller medelhöga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 

Kadmiumhalten har ställvis antagit värden som klassificeras som höga men 
medelvärdet under den aktuella tidsperioden är medelhög. Även koppar och zink 
har vid enstaka tillfällen haft halter som överstiger klassificeringen hög halt. 
Under 2017 överskred inga metallhalter värdet för hög halt. Vattnet är mycket 
näringsrikt med halter av fosfor, kväve, organiskt material och suspenderade 
ämnen som klassas som mycket höga. 

Generellt har flertalet parametrar, som exempelvis färgtal, fosfor, kväve, TOC och 
konduktivitet, visat på lägre halter under 2017. Detta skulle kunna förklaras av att 
Econova Recycling AB:s vatten inte längre når dammen. 
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Sediment i södra lakvattendammen 
Den södra lakvattendammen tömdes helt på vatten i maj-juni år 2017 då avledning 
av lakvatten skedde till torvmossen öster om deponin. Provtagning av sedimentet i 
den tömda dammen genomfördes i juni 2017. Sediment avspeglar belastningen 
under en längre tid jämfört med vattenprover som bara visar halterna vid det 
specifika provtagningstillfället. 

Uppmätta halter i sedimentet har jämförts med kanadensiska effektbaserade 
riktvärden för bevarande av akvatiskt liv (CCME) och med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark, mindre känslig markanvändning (MKM) 
och känslig markanvänding (KM). För PFOS/PFAS finns preliminära riktvärden 
från Statens geotekniska institut (SGI). 

Uppmätta halter i sedimentet underskred för samtliga ämnen där effektbaserade 
riktvärden finns tillgängliga, förutom PCB, nivåerna där effekter på akvatiskt liv 
kan uppmätas. Rapporteringsgränsen för PCB överskred denna nivå. 
Rapporteringsgränsen underskred dock väl gränsen vid vilken negativa effekter på 
akvatiskt liv är vanligt förekommande. 

För samtliga ämnen där KM och MKM finns tillgängliga underskrider uppmätt 
halt riktvärdena för KM och MKM. För samtliga ämnen, där en nivå för mindre än 
ringa risk finns framtagen, underskrider uppmätt halt nivån för mindre än ringa 
risk. SGIs riktvärden för PFOS underskrids. 
Bedömningen av sedimentet var att det ur risksynpunkt inte hade någon betydelse 
om sedimentet lämnades i dammen eller om dammen tömdes på sediment. 

Salixodlingen och val av metod 
Odling av salix i syfte att rena vatten eller mark kan genomföras på olika sätt, med 
olika syfte, beroende på förutsättningarna. När det gäller lakvatten från aktuell 
verksamhet, som har en blandning av olika föroreningar, både sådana som kan 
brytas ner och andra som tas upp och ackumuleras i växterna, är det svårt att på ett 
effektivt sätt behandla vattnet i ett växtfilter och släppa det vidare. Vissa ämnen 
tas bara upp genom passivt upptag med vattnet och "extraheras" därför inte ur det 
vatten som passerar. I ett sådant fall är det vara bättre att använda vattnet för 
bevattning i balanserad mängd i förhållande till tillväxten hos salix, så att allt 
vatten tas upp i plantorna och inget släpps vidare. En uppsamling av eventuellt 
överflödigt vatten är nödvändigt samtidigt som det krävs en lagring av vattnet som 
uppkommer under icke odlingssäsong. Slutdestinationen för föroreningarna är i 
salixplantorna som skördas vart tredje år och sedan används vid förbränning. 

Genomförda försök med lakvattnet från Dragmossens deponi har visat att det är 
möjligt att använda ovanstående metod för bevattning av salix (SLU och Ramböll, 
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2015). Studien, som utförts vid SLU under ledning av forskare Mom området, har 
omfattat undersökning av olika klontyper av salix och deras tolerans mot olika 
utspädningar av lakvattnet från Dragmossens deponi med krukväxtförsök. Vid 
bevattning sker både nedbrytning av vissa ämnen medan andra tas upp och 
ackumuleras i växterna. 

Planen är att anlägga en salixodling för att omhänderta vattnet genom bevattning 
sommartid. Näringsämnen som kväve och fosfor kommer tillsammans med 
metaller som kadmium, koppar och zink att tas upp av salixen. Metallerna 
ackumuleras i vävnaderna och förs bort vid skörd. Organiska föreningar som PAH 
kommer vid cirkulering genom rhizosfåren istället att efter hand brytas ner, även 
till viss del tas upp i växten och hamna i bränsleflisen. Även PFOS/PFOA bedöms 
vid balanserad bevattning (att allt vatten konsumeras och evaporeras av växterna) 
kunna tas upp i plantorna och ackumuleras i vävnaderna. 
Det lak- och ytvatten som härrör från området har bedömts kunna tas omhand och 
förbrukas av salixodlingen varför inget utsläpp eller annat omhändertagande med 
reningsprocesser ska bli nödvändigt. Inte heller behövs någon vidaretransport av 
vatten till annan reningsanläggning. 

Beskrivning av salixanläggningen 
Efter bevattning och avdunstning bedöms en kapacitet att ta om hand 8 700 m3  
lakvatten vara nödvändig. Lakvattendammarna är tillsammans utfoimade att ta 
hand om 11 000 m3  och den planerade salixodlingen bedöms kunna ta hand om 13 
000 m3  vatten per år. Placering är tänkt dels på den del av deponiytan som 
avvattnas åt lakvattendammen och dels på den plana hårdgj orda ytan intill 
dammen, tillsammans totalt cirka 14 700 m2. Av denna yta kommer 11 000 m2  att 
bevattnas med lakvatten och 3 700 m2  inte att bevattnas. Ytterkanten av 
salixplanteringen utgör en skyddsbård som inte bevattnas med lakvatten. Detta 
som en säkerhet för att allt vatten, även sådant som eventuellt avrinner på 
salixytans ytterkanter, ska kunna tas omhand av salixplanteringen. 

Bevattning kommer att ske under växtsäsongen, perioden maj-september, cirka 
4 månader per år. Resterande del av året uppsamlas vattnet i de båda 
lakvattendammarna som väl rymmer de beräknade volymerna. I salixodlingen 
kommer vattnet att tas upp i växterna och ge tillväxt samt avgå vid avdunstning. 
Direkt efter nyplantering och efter skörd behöver bevattningen vara restriktiv och 
anpassad efter nederbörd och tillväxtstatus, för att successivt ökas. 
Anläggningsåret handlar det främst om tilläggsbevattning. Efter skörd kan 
restriktionstiden vara kortare, då tillväxten sker snabbare. 

Om det finns behov av ytterligare salixplantering kan det i ett senare skede 
genomföras en utökning av salixytan norrut mot den norra lakvattendammen. 
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Lakvattnet kommer att samlas upp och magasineras i två lakvattendammar, den 
befmtliga lakvattendammen söder om salixodlingen och den nyanlagda dammen 
nordväst om salixen. Den södra dammen uppskattas kunna rymma i 
storleksordningen 1 000 m3  och den norra dammens volym uppgå till ca 10 000 
m3. Sammantaget kan 11 000 m3  magasineras i dammarna, vilket innebär att 
behovet av lagringskapacitet på 8 700 m3  bedöms uppnås väl. 
Lakvattnet från deponin leds via lakvattendräneringen ut i den södra 
lakvattendammen. Vattnet pumpas sedan vidare till den norra lakvattendammen 
för magasinering. Från den nya lakvattendammen pumpas lakvattnet ut på 
salixodlingen under växtsäsongen maj - september. 
För att sprida vattnet jämnt i odlingen används ett slangsystem som läggs ut längs 
med plantradema mellan var sjätte rad. Vattenmängden styrs via ett pumpsystem 
och kan inkludera regnmätare som anpassar mängden utpumpat vatten efter 
nederbörd. Systemet innehåller inte några rörliga delar vilket betyder 
att risk för krånglande ventiler och munstycken inte föreligger och skötselbehovet 
är minimalt. 

Under bevattningssäsongen bedöms merparten av vattnet upptas i salixodlingen 
och ge tillväxt, eller avgå som transpiration (avdunstning). Näring i lakvattnet 
kommer att tas upp av växter och är av vikt för tillväxten. Organiska föroreningar 
I lakvattnet kommer kunna brytas ner alternativt ackumuleras i mark-växt 
systemet. Oorganiska föroreningar kommer ackumuleras i mark-växt systemet. 
Den andel av föroreningarna som ackumuleras i salix kommer vart tredje år att 
föras från systemet vid skörd. 

Den större delen av salixodlingen anläggs ovanpå deponin. Deponin har ett övre 
skyddsskikt av jord på ca 1,5 m vilket är tillräckligt för att salix ska kunna 
etableras säkert men utan risk för rötterna att tränga ner och skada tätskiktet. 
Salixröttema behöver ca 70 cm. Kontinuerlig bevattning ovanifrån medför att 
rötterna inte tränger ner på djupet utan håller sig ytligt där tillgången på vatten är 
god. 

Resterande del av salixodlingen anläggs på den yta som är asfalterad. Om någon 
del som är °asfalterad kommer att behövas för salixodlingens anläggande så 
kommer ytan antingen asfalteras eller täckas med en tät geoduk så att 
överskotts- och dräneringsvatten förhindras att infiltrera ner till grundvattnet. Ett 
jordlager på minst 70 cm kommer att läggas ovanpå asfaltsytan. Den största 
aktiviteten lär ske i de översta 30-50 cm av odlingsbädden, men genom att ha ett 
mäktigare jordlager erhålls en stadigare odlingsbädd som klarar 
torka/översvämning och kan tillräckligt stöd till fullväxta salix. Dessutom minskar 
risken för att salixens rötter ska kunna tränga ner genom det tätare skiktet av 
asfalt Innan plantering av salix sker, kommer marken att beredas. Vid 
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anläggningen av odlingsbädden kommer vid behov även ett dräneringslager i form 
av ett lager med sandig morän från området läggas ovanpå asfalten. Systemet blir i 
princip slutet och det uppsamlade lakvattnets belastning på recipienten bedöms 
därmed utebli. Asfalt/geoduk innebär också att jorden i odlingsbädden separeras 
från underliggande mark. 

Det är möjligt att delvis nyttja och återanvända massor på deponins fastighet för 
att anlägga odlingsmarken/bädden. Bland annat föreslås massor återanvändas från 
dikesrensning. En del av odlingsj orden kommer även att tas från Econova 
Recycling AB:s anläggning, vilket i Econova Recyckling AB:s befintliga 
salixodling, visat sig ha gett en lyckad och livskraftig plantering. 

Ytterkanten av salixplanteringen är förlagd något utanför området som planeras att 
bevattnas med lakvatten. Detta som en säkerhet för att allt vatten, även sådant som 
eventuellt avrinner på salixytans ytterkanter, ska kunna tas omhand av 
salixplanteringen. Vid behov kan även närmast salixodlingen på den plana ytan 
anläggas ett dräneringsdike för återledning av eventuellt överskottsvatten under 
bevattningssäsongen (maj-september) samt dräneringsvattnen från salixodlingen 
från resterande tid under året (oktober-april) till lakvattendammen. Utanför detta 
dike anläggs ett dike för omhändertagande av ytvatten från omgivningen där det 
lutar mot salixodlingen. Ytvattendiket leds till dikessystemet som leds runt 
lakvattendammen. 

Biobränsle 
Skördad salix bedöms vara lämplig som biobränsle. Stammar flisas och flisen 
omhändertas för transport till närmaste fjärrvärmeverk med kapacitet för flis och 
skogsrester. Möjliga alternativ skulle kunna vara fjärrvärmeverk som eldar med 
flis. 

Moderna fastbränslepannor för fjärrvärme hanterar idag flis från skogsavfall och 
energigrödor som innehåller metallhalter över vad som kan förväntas i odlingen 
vid Dragmossen. Merparten av metallerna följer med flygaskan och fångas upp i 
rökgasfilter varifrån de sedan kan avlägsnas. Med effektiv rening genom 
rökgasfilter och avskiljning av metaller, kan man använda bränslet utan speciella 
restriktioner. 

Avledning till torvmossen 
Som komplement till bevattning av salix kan även den torvmosse som ligger öster 
om deponin användas för bevattning med lakvatten. Torvmossen, var tidigare 
bevuxen med träd, gräs och sly. Avverkning av träd, sly och buskar skedde hösten 
år 2016. Ytan är flack liksom kringliggande landskap, bortsett från deponin. 
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Tillrinningen till torvmossen sker främst genom grundvatten och nederbörd. 
Sannolikt pågår även ett diffust läckage från deponin. 

Från tidigare observationer under fåltbesök och provtagningar bedöms torvj orden 
vara 1,5 meter mäktig. Ett grundvattenrör finns installerat mitt på torvmossen och 
mätningar av vattennivån visar att grundvattenytan ligger ca 0,7 meter under 
markytan. Arean på torvmossen är ca 1,2 ha. Beräkningar visar att porvolymen, 
det vill säga, den volym av torven som skulle kunna fyllas med tillfört vatten, väl 
överstiger lakvattenvolymen som skulle behöva bevattnas ut över mossen. 
Porvolymen är mellan 5 800 och 7 800 m3  och ett beräknat tillskott på 3 000 m3  
skulle kunna hållas och fördröjas av torvmossen. Volymen 3 000 m3  motsvarar 
södra lakvattendammens volym före sänkning av vattennivån och är den volym 
som använts vid beräkning av påverkan på torvmossen vid bevattning. 

Även vid händelse av skyfall skulle torvmossen potentiellt kunna rymma både 
tillskottet av vatten från nederbörden samt tillskottet av vatten från 
lakvattendammen. 

Sökanden har låtit utföra översiktliga beräkningar av föroreningsbelastningen på 
torvmossen från bevattning med 3 000 in3  lakvatten från södra dammen. I 
beräkningarna antas att volymen vatten som avleds från lakvattendammen sprids 
jämnt över torvmossen. Föroreningshalten för metaller har jämförts med KM 
respektive MKM. Föroreningshalten för PFOS jämförs med SGI:s preliminära 
riktvärde för PFOS. 

Utifrån beräkningarna bedöms en avledning av 3 000 m3  vatten från 
lakvattendammen till torvmossen inte innebära någon föroreningspåverkan på 
torvmossen. De beräknade medelhalter av metaller som vid bevattning tillförs 
torvmossen understiger KM och föroreningsbelastningen bedöms bli liten. Inte 
heller totalhalterna kväve bedöms påverka torvmarken i någon betydande 
omfattning. Beräknad kvävehalt i torvmarken som bedömdes kunna härröra från 
avledning av vatten från lakvattendammen, uppgår därmed som mest till 
cirka 0,5 % av uppmätt halt i torvmarken. Även för PFOS skulle bevattningen 
innebära att föroreningsbelastningen inte skulle överstiga SGI:s riktvärde för KIVI 
och uppmätta halter från lakvattnet utgör ingen betydande påverkan på torven. 

Under perioden april-maj 2017 genomfördes ett försök med avledning av 
lakvatten från den södra lakvattendammen till torvmossen öster om deponin. 
Avledning och kontroll genomfördes på ett sådant sätt att slutsatserna blev osäkra. 
Bevattning skedde endast på en tiondel av torvmarkens yta och försöket pågick 
kortare tid än planerat. Lakvattnet pumpades ut relativt snabbt över en liten yta 
och det uppstod blöta partier just där bevattningsledningarna mynnade. En del av 



BESLUT 

2018-12-13 

17 (27) 

Dnr: 551-7087-17 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

  

vattnet rann tillbaka till diket väster om torvmossen vilket inte ingick i 
kontrollprovtagningen. Kontroll skedde av vattnet i det yttre diket i anslutning till 
torvmossen före och efter avledning för att se eventuell påverkan från lakvattnet. 

Sammantaget hade dock inte halterna förändrats påtagligt i det yttre diket före och 
efter bevattning. Utifrån de analyser som gjordes går det inte att se någon 
föroreningspåverkan från bevattningen på vattnet i det yttre diket. 

Provtagning av torven kommer i samband med årets, 2018, planerade bevattning 
av torvmarken att ske före och efter bevattning för uppföljning av 
föroreningshalterna i torven. Uppföljning av föroreningshalterna i vattnet i torven 
och ytvattnet nedströms torvmossen i recipienten Norrån kommer att ske genom 
jämförelse med relevanta effektbaserade riktvärden för ytvatten. 

Torvmossen bedömdes år 2016 sannolikt inte opåverkad av föroreningar, då 
läckage från deponin bedöms ha skett via grundvatten framför allt under 
driftstiden innan deponin täcktes. Provtagningar av grundvattnet i torvmossen 
visar att halten organiskt material (TOC och COD), näringsämnen (kväve och 
fosfor), sulfater och klorid är signifikant högre än halterna i andra grundvattenrör 
intill deponin. 

Påverkan på Norrån från avledning av lakvatten till torvmossen 
Som redovisats ovan har bedömningar gjorts att bevattning med vatten från 
lakvattendammen inte kommer innebära någon större negativ påverkan på 
torvmossen. Bedömning har också gjorts att torvmossen kan ta emot den 
beräknade volymen 3 000 m3, utan att svämmas över. Vid upprepad bevattning 
kommer dock vatten rinna ut från torvmarken och vidare till Norrån. En viktig 
faktor som har betydelse för påverkan på Norrån är torvens förmåga att adsorbera 
(fastlägga) ämnena i vattnet från lakvattendammen. Utredning angående 
torvmossens fördröjningsförmåga av grundämnen och organiskt material har 
utförts. Torvmarken har en fördröjande effekt vilket innebär att den negativa 
påverkan på miljön från metaller, näringsämnen och PFOS minskas. Torven 
kommer sannolikt att fastlägga en del metaller medan en del metaller riskerar att 
läcka vidare till Norrån. Detta kommer att ske under fördröjning då torven har stor 
kapacitet att hålla vattnet och de negativa effekterna blir därmed sannolikt mindre. 
Om bevattning sker under vegetationsperioden och med låg hastighet kan de höga 
halterna av näringsämnen och PFOS förväntas tas omhand av vegetation som 
växer på torvmossen. 
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Avledning till Skutskärs avloppsreningsverk 
Fram till år 2010 avleddes vattnet från den södra lakvattendammen till Gästrike 
Vattens avloppsreningsverk i Skutskär. Detta upphörde 2010 på grund av att det 
samlade lakvattnet hade en för Gästrike Vatten icke önskvärd karaktär och bidrog 
till processtörningar. 

Genom de åtgärder som har vidtagits i uppsamlingssystemet av vatten och de 
åtgärder som planeras kommer det uppsamlade vattnet framöver att ha en annan 
karaktär. Tidigare avleddes även vatten från Econova Recycling AB:s 
j ordhanteringsanläggning väster om Dragmossen till den södra lakvattendammen. 
Detta vatten var av en helt annan karaktär än Dragmossens vatten. Halter av TOC, 
COD, BOD, klorid, sulfat samt medelvärdet på pH-värdet och färgtal i vattnet från 
Econova Recycling AB överstiger motsvarande värden i lakvattnet. 

Halterna har minskat i lakvattendammen under 2017. Under tiden april-maj 2017 
skedde tömning av lakvattendammen och därefter har påfyllnad endast skett av 
tillrinnande lakvatten och dagvatten från de närmast omgivande ytorna samt 
nederbörd. 

Det går därmed inte att i nuläget karakterisera vattnet för att bedöma dess 
påverkan på reningsverket. När lakvattensystemet blivit stabilt kommer 
karakterisering att kunna genomföras som ger en rättvisande bild av vattnet i 
dammarna. Tekniska avdelningen anser att det kan finnas behov av att i framtiden 
få avleda lakvatten från Dragmossen till avloppsreningsverket om vattnet kan 
uppfylla de krav som ställs från Gästrike Vatten ur processynpunkt. Detta kan bli 
möjligt genom att överlåta åt tillsynsmyndigheten att godkänna en sådan 
avledning efter diskussioner med Gästrike Vatten. 

Sluttäckning av deponin 
Dragmossens deponi har sluttäckts i tre etapper mellan åren 2004 och 2008. Den 
sista etappen utfördes under sommaren 2008. På grund av för högt vattenstånd i 
anslutning till deponin kunde sluttäckningen inte helt slutföras och det fmns 
brister i skyddsskiktet som anlagts i samband med sluttäckningen. Skyddsskiktet 
har ställvis dålig bärighet i deponins släntfot och vatten tränger fram i den nedre 
delen av slänterna. Därmed har sluttäckningen inte kunnat godkännas. 
Genom den sänkning av vattennivån i södra dammen som har genomförts under 
våren år 2017 har dränering av deponin kunnat möjliggöras. Inträngning av 
lakvatten tillbaka in till deponin har upphört och därigenom troligtvis även den 
utträngning som tidigare har konstaterats på några platser i släntfoten. 
Deponins skydds- och tätskikt samt dräneringsskikt planeras åtgärdas och 
sluttäckningen färdigställas så att deponin uppfyller uppsatta krav i 
deponeringsförordningen för sluttäckt deponi. Kontroll av att deponins 
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dräneringslager fungerar tillfredställande och avledning av deponigas kommer att 
ske. 

Natur och kultur 
Intill verksamhetsområdet finns skogliga värden; dels en nyckelbiotop i form av 
tallsumpskog cirka 300 meter NV åt nordväst, dels en sumpskog alldeles norr om 
deponin. Dessa bedöms ligga uppströms anläggningen 

Några riksintressen för naturvård eller kulturvård bedöms inte påverkas av 
verksamheten. 

Utsläpp till luft 
När sluttäckningen kan slutföras kan kontroll ske av deponigas-
uppsamlingssystemet och dess funktion. Den största risken är om all gas leds till 
och släpps ut vid en punkt. Då kan gasmängderna och flödena bli så stora att 
metanoxidationen blir för otillräcklig för att behandla all metan, som istället 
släpps ut direkt till luften. 

Övrig miljöpåverkan 
Någon övrig miljöpåverkan bedöms inte ske från verksamheten. Då ingen 
verksamhet bedrivs på platsen förekommer inte några transporter eller maskiner 
som ger upphov till buller. Inga kemikalier hanteras och det uppkommer heller 
inget avfall. 

Förorenad mark 
Eftersom Dragmossen är en avslutad deponi finns verksamheten med i 
Länsstyrelsen register för förorenad mark, men området har inte riskklassats enligt 
den s.k. MIFO-metodiken. Deponin är i det närmaste helt färdigtäckt och de 
åtgärder som nu genomförs har bl.a. som mål att sluttäckningen ska kunna 
slutföras och godkännas. 

Milj ökvalitetsnormer 
Milj ökvalitetsnormer är lagstadgade nomier för att säkerställa att människors 
hälsa och miljö inte påverkas negativt av olika verksamheter. 
Milj ökvalitetsnomierna syftar till att reglera kvaliteten på miljön som ska uppnås 
till en viss tidpunkt. Utgångspunkten för en milj ökvalitetsnorm är att den tar sikte 
på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för 
utan att ta alltför stor skada. Milj ökvalitetsnormer finns för utomhusluft, 
omgivningsbuller, olika kemiska föreningar i fisk och musselvatten, havsmiljön 
och för vissa utvalda parametrar i yt- och grundvattenförekomster. 
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Dalälven, cirka 1,5 km västerut, utgör en ytvattenförekomst med måttlig ekologisk 
status. Älven uppnår ej god kemisk status. Åsen som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning utefter Dalälven utgör en grundvattenförekomst; Uppsalaåsen-Marrna. 
Statusklassningen är både god kemisk och kvantitativ status. Det dike som finns 
öster om Dragmossen rinner vidare söderut och mynnar cirka 8 km nedströms i 
ytvattenförekomsten Sandbyån. Vattenförekomsten har otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen är att god 
ekologisk status ska uppnås till 2027 och god kemisk ytvattenstatus. 

Ovanstående vattenförekomster som har milj ökvalitetsnormer bedöms ligga på ett 
sådant stort avstånd från verksamheten att deras status inte påverkas. 

De allmänna hänsynsreglerna 
Kunskapskravet, 2 kap 2 5S' miljöbalken 
Sökanden har bedrivit deponeringsverksamhet på platsen under åren 1973-2001. 
Därefter har främst verksamhet bedrivits som rör lakvattenhantering. Sökanden 
har därmed under lång tid skaffat sig god kunskap om uppsamling och 
omhändertagande samt kontroll av vatten utifrån de förutsättningar som finns på 
platsen. Sökanden har även låtit genomföra en rad utredningar som handlar om 
lakvattnets beskaffenhet och möjligt omhändertagande och därigenom samlat på 
sig ytterligare kunskap om den planerade verksamheten och dess omfattning. 
Därutöver kommer Sökanden att fortsätta anlita konsulter med specialkompetens 
inom den planerade verksamhetens område (fytoremediering). 

Försiktighetsprincipen, 2 kap 3 5S' miljöbalken 
De åtgärder som nu planeras för verksamheten syftar till att deponin ska kunna 
sluttäckas helt och lakvatten därmed hindras från att läcka ut från området. 
Lakvattnet kommer att omhändertas lokalt. Skyddsåtgärder för att förebygga 
påverkan från lakvatten till omgivningen vidtas bl.a. i form av magasinering i 
lakvattendammar som är mer än väl dimensionerade för de mängder som 
uppkommer. Bevattning av salixodling är en åtgärd för att omhänderta lakvattnet 
och därigenom hindra utläckage. 

Produktvalsprincipen, 2 kap 4 § miljöbalken 
I verksamheten används inte några kemiska produkter eller biotekniska 
organismer. Safixodlingen innebär ett miljöanpassat sätt att omhänderta lakvatten 
utan tillsats av kemikalier. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen, 2 kap 5 5S' miljöbalken 
I verksamheten används inte några råvaror. Deponin är sluttäckt med återvunnet 
material och den markberedning som blir aktuell för salixodlingen kommer även 
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den att bestå av återvunnet jordmaterial. Pumpar och styrning av 
lakvattenhanteringen kommer att kräva energi men i tämligen små mängder. 

Lokaliseringsprincipen, 2 kap 6 § miljöbalken 
Verksamheten kan inte lokaliseras till någon annan plats eftersom den handlar om 
omhändertagande av lakvatten från den avslutade deponin. Salixodlingen 
lokaliseras till deponin och intilliggande ytor som redan är ianspråktagna för 
verksamheten. 

Ansvar för skadad miljö, 2 kap 8 § miljöbalken 
Den deponeringsverksamhet som bedrivits på platsen har medfört skada på miljön 
på den aktuella platsen. Verksamheten har haft tillstånd och ansvaret för skadorna 
har utretts och bedömts i den tidigare tillståndsansökan. Den verksamhet som nu 
planeras är ett led i Sökandens strävan att fortsätta ta ansvar för 
deponeringsverksamheten och de skador den medfört. 

Milj ökvalitetsmål 
Riksdagen har beslutat att det ska finnas ett generationsmål och sexton nationella 
milj ökvalitetsmål för Sverige. Generationsmålet visar riktningen för vad som 
måste göras inom en generation för att miljökyalitetsmålen ska nås. 
Milj ökyalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som milj öarbetet 
ska leda till. 

Nedan följer en beskrivning av hur tillståndsansökan förhåller sig till relevanta 
milj ökvalitetsmål. 

Begränsad klimatpåverkan 
Metangas är en så kallad växthusgas och vid utsläpp i atmosfären medverkar den 
till att det globala klimatet blir varmare. Dragmossens deponi innehåller organiskt 
material som vid nedbrytning kan ge utsläpp av deponigas i form av bland annat 
metangas. De åtgärder som nu planeras har som mål att sluttäckningen ska kunna 
slutföras och därmed kommer metangasuppsamling ske på ett kontrollerat sätt. 
Åtgärderna kommer därmed att bidra till en positiv påverkan på milj ökvalitets-
målet. 

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor och det påverkar också 
miljön för växter och djur i ytvattnet. Grundvattnet ska med få undantag vara av 
sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller 
enskild dricksvattenförsörjning. Utsläpp av milj öfarliga ämnen kan förorena 
grundvattnet. Det har i tidigare undersökningar runt Dragmossens deponi 
konstaterats att verksamheten påverkat omgivningen genom utsläpp av förorenat 
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vatten. Bland annat har bräddning skett av lakvatten från den södra 
lakvattendammen till närliggande skogsdiken. De åtgärder som redan vidtagit för 
att minska mängden lakvatten och åtgärder som planeras för omhändertagande av 
lakvatten minskar risken för utsläpp av föroreningar till vatten. Utformningen av 
salixodlingen medför att eventuellt överskottsvatten samlas upp och att risken för 
att förorenat lakvatten når grundvattnet är minimal. Den planerade verksamheten 
bidrar till att milj ökvalitetsmålet inte påverkas negativt. 

Giftfri miljö 
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i miljön, och 
tas upp av växter, djur och människor. För att skydda människors hälsa och den 
biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och 
minska. Särskild uppmärksamhet behövs när det gäller kemiska ämnen som inte 
bryts ner i naturen och som kan orsaka långvariga effekter, exempelvis 
högfluorerade ämnen (PFAS). Sluttäckning av deponi och kontrollerat 
omhändertagande av dess lakvatten är en viktig åtgärd för att begränsa den 
sekundära spridningen från området och att begränsa föroreningsläckaget genom 
en god efterbehandling. Åtgärder som den planerade verksamheten bedöms 
medföra positiv påverkan för att kunna uppfylla milj ökvalitetsmålet. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun anför i huvudsak följande. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på ett lokalt omhändertagande av 
lakvatten från Dragmossens deponi. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Milj ökons ekvensb eskrivning 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att Sökanden har genomfört samråd och 
upprättat en milj ökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. 
milj öbalken och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar. 
Milj öprövningsdelegationen finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning 
uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken. 

Tillåtlighet 
Tillståndets omfattning 
Den befintliga deponin inom anläggningen är under avslutning. Fram till att 
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering 
av avfall omfattas den befintliga deponin av verksamhetskoden 90.310 enligt 29 
kap. 22 § i milj öprövningsförordningen (2013:251). 
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Deponiförordningen 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall (förordningen) tillsammans med följdföreskrifter anger 
minimikraven för deponiers utformning och deponins drift. Miljöprövnings-
delegationen bedömer att Sökanden visat att kraven enligt förordningen och 
föreskrift kommer att uppfyllas. Milj öprövningsdelegationen fmner inte att det 
finns skäl utifrån människors hälsa eller miljön att ställa hårdare krav än de som 
följer av förordningen. 

Kunskapskravet 
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Sökanden har under lång tid bedrivit 
verksamhet inom avfallsområdet. Milj öprövningsdelegationen bedömer att 
kunskapskravet är uppfyllt. 

Försiktighetsprincipen 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Sökandens genomförda åtgärder tillsammans 
med de åtgärder som föreskrivs enligt villkoren i detta beslut, innebär att 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. 

Val av plats  
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön. 
Milj öprövningsdelegationen gör i denna del följande bedömning Någon 
ytterligare deponering kommer inte att ske på anläggningen. Det som kvarstår är 
att slutföra täckningen av deponin samt etablera en godtagbar lakvattenhantering. 
Som framgår av ansökan har lakvattenhanteringen under en längre tid varit 
undetmålig. Orsakerna är dels att avloppsreningsverket i Skutskär sedan år 2010 
inte längre tar emot lakvattnet, dels att Econova Recycling AB som på 
grannfastigheten bedriver bland annat j ordtillverkning, överfört sitt lakvatten till 
dragmossenanläggningen. 
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Anläggningarnas lakvatten har numera separerats och en rad åtgärder, som 
framgår av ansökan har vidtagits av Sökanden. Av naturliga skäl är det inte rimligt 
att redovisa alternativa lokaliseringar för deponin och lakvattenhantering. 

Deponiverksamheten har bedrivits under lång tid på den aktuella platsen. Läget är 
avskilt och insynsskyddat. Närmaste bostäder ligger på cirka 1 500 m avstånd och 
närmaste ytvattenförekomst ligger cirka 8 kilometer från deponin. 
Grundvattenförekomster av någon betydelse ligger uppströms anläggningen. 
Förutsatt att lämpliga villkor med skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått föreskrivs för avfallsanläggningen bedöms ansökta verksamheter 
inte innebära någon oacceptabel miljöpåverkan. Sökanden har visat att 
lokaliseringen är lämplig och i övrigt förenlig med bestämmelserna i 2 kap. 6 § 
milj öbalken. 

Planförhållanden 
Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får 
dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten inte strider mot gällande 
planer eller områdesbestämmelser. 

Riksintressen 
Verksamheten påverkar inget Natura 2000-område eller annat riksintresse. 

Milj ökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att 
milj ökvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
fastställt sådana milj ökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en 
förordning (2001:554) om milj ökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vidare 
har Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, med stöd av 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat 
om milj ökvalitetsnoimer för ytvatten- och grundvattenförekomster. 
Milj öprövningsdelegationen finner att verksamheten inte kommer att medföra att 
någon milj ökvalitetsnorm enligt ovan nämnda förordningar överskrids. 

Milj ömål  
Riksdagen har fastställt 16 nationella milj ökvalitetsmål. 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar utifrån ingivna handlingar att 
Dragmossens avfallsanläggning är en anläggning vars verksamhet ligger i linje 
med Milj ökvalitetsmålet God bebyggd miljö som innebär att den totala mängden 
genererat avfall inte ska öka och att den resurs som avfall utgör ska tas till vara i 
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så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras. 

Övrigt 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten i övrigt inte påverkar 
några kända skyddsintressen eller strider mot milj öbalkens mål samt att någon 
sådan skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller 
miljön som enligt 2 kap. 9 § milj öbalken kräver regeringens tillåtelse inte kan 
befaras i förevarande fall. 

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Sökanden tillsammans med externa 
aktörer redovisar förslag till rening som bygger på ett omfattande 
utredningsarbete. Milj öprövningsdelegationen ser liksom tillsynsmyndigheten 
positivt på ett lokalt omhändertagande av lakvatten från Dragmossens deponi. 

Motivering av villkor 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall tillsammans med Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2004:10) 
om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall anger ett antal bindande detaljbestämmelser 
rörande deponier. Behovet av att meddela villkor är därför begränsat. 

Avledning av lakvatten till torvmark 
Milj öprövningsdelegationens uppfattning att sådan avledning endast bör komma 
ifråga vid den tvååriga uppstarten av salixodlingen samt i undantagsfall vid 
exempelvis skyfall och följande risk för allmän översvämning 

Avledning av lakvatten till avloppsreningsverk 
Det är Va-huvudmannen som avgör vilket industrivatten som man 
kvalitetsmässigt är beredd att ta emot. Milj öprövningsdelegationen menar att det 
är naturligt att detta får ske först efter tillsynsmyndighetens godkännande av en 
sådan eventuell överledning. 

Utökning av salixodling 
Om det finns behov av utökad salixbdling bör det föregås av samråd med 
tillsynsmyndigheten. 

Avgränsande diken 
En faktor för att lyckas med lakvattenhanteringen är att minimera mängden 
uppkommet lakvatten. Detta görs genom att anlägga avskärande diken som 
separerar lakvatten från rent dagvatten. 
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Kontrollprogram 
Tillståndet bör innehålla ett villkor med krav på ett aktuellt kontrollprogram. 
Kontrollprogrammet ska redovisa hur kommunen avser att kontrollera att 
villkoren i tillståndet följs, samt hur övriga utsläpp som verksamheten kan ha till 
omgivningen ska kontrolleras. 

Delegation 
Delegationspunkt a 
Avledning av lakvatten bör endast ske under uppstarten av salixodlingen och vid 
extrema förhållanden, t.ex. efter skyfall. Eftersom det är tillsynsmyndigheten som 
kommer att ha bäst kännedom om de lokala förhållandena och bäst kan avgöra när 
behov föreligger att använda torvmarken för lakvattenrening, bör tillsyns-
myndigheten ha möjlighet att föreskriva ytterligare villkor om i vilken mån 
avledning får ske (villkor 6). 

Delegationspunkt b  
En avledning av lakvattnet till det kommunala reningsverket skulle kunna påverka 
processer, samt även kvalitén på avloppsvattnet och slammet i reningsverken. 
Därför bör tillsynsmyndigheten, som har kunskap om och helhetsbilden av båda 
verksamheterna, ges möjlighet att besluta om ytterligare villkor avseende 
avledning av lakvatten till det kommunala reningsverket (villkor 7). 

Delegationspunkt c  
Tillsynsmyndigheten bör genom delegation ha möjlighet att påverka utformningen 
av en utökning av salixodlingen (villkor 8). 

Uppskjutna frågor 
Mot bakgrund av att Sökandens lakvattenhantering fram till nyligen varit 
sammanblandad med lakvatten från en grannanläggning bör lakvattnets karaktär 
fastställas under en prövotid. Sökanden ska därefter inge förslag på utsläppsvärden 
i form av begränsningsvärden för lämpliga parametrar, provtagningspunkt, samt 
provtagningsintervall för det vatten som avleds från anläggningen. Sökanden bör i 
sin utredning bl.a. beakta relevanta parametrar utifrån milj ökvalitetsnonnerna för 
vatten. 

Utifrån de omständigheter som råder finns inte skäl att ange någon 
prövotidsföreskrift. 

Verkställighet 
Verksamheten kommer att bedrivas inom samma verksamhetsområde som redan 
tidigare tagits i anspråk för avfallsverksamhet. Med hänvisning till detta och vad 
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som i övrigt framkommit i prövningen finner Milj öprövningsdelegationen att 
bolagets yrkande om verkställighet kan bifallas. 

Milj öprövningsdelegationens sammanfattande bedömning 
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna villkor 
iakttas, verksamheten går att förena med miljöbalkens mål och syfte, allmänna 
hänsynsregler samt med en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark-
och vattenresurser. Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken ska därför lämnas till den 
aktuella verksamheten. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se 
bilaga 1. 

Beslut i ärendet har fattats av Milj öprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit 
länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och miljöskyddshandläggare Lars 
Andersson, milj ösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare 
Marie " 

Gunill Sten Lars Andersson 

fik, .44, 1,64,7 
Marie Låås 

BILAGOR 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
3. Karta över energiskogsplantering m.m. 

SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Samhällsbyggnadsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär 

Akten 
Rättsenheten (GS) 



Bilaga 1 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos 
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. 

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen 

tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och 

redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur 
Ni anser att beslutet ska ändras. 

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller 
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer. 

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet. 

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars 
kan Ert överklagande inte tas upp. 

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 



Bilaga 2 

Kungörelsedelgivning 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 13 
december 2019 (dnr: 551-7087-17) beslutat att meddela Älvkarleby kommun 
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för deponi av icke-farligt avfall och 
lokalt omhändertagande av lakvatten vid Dragmossens deponi. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns 
gränd 17 i Uppsala och Kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Aktförvarare är 
Annelie Joelsson. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 27 december 2018, då 
delgivning anses ha skett. 
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