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1

Inledning

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) ska miljörapporten innehålla de uppgifter som anges i 4 § och 5 § p. 1-14. Uppgifterna enligt 4 § redovisas i en grunddel. Uppgifterna enligt 5 § p.1-14 redovisas i denna textdel. 5 § p. 15 rör inte verksamheten på
Sänkmossens avfallsanläggning och kommenteras därför inte.
Enligt 5 g § ska verksamheten lämna mer detaljerade uppgifterom mängderna bygg- och rivningsavfall. Uppgifterna är inlagda under fliken bygg- och rivningsavfall i SMP.

2

Beskrivning av verksamheten, miljöpåverkan och förändringar under året

Enligt § 5 punkt 1 ska en miljörapport innehålla en kortfattad beskrivning av verksamheten
samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.

2.1

Beskrivning av verksamheten

2.1.1 Verksamhetens organisation
Vafab Kommunalförbund (VafabMiljö) ansvarar för att inom regionen samla in hushållsavfall
och verksamhetsavfall på ett miljöriktigt sätt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag. Målsättningen är i första hand att avfallsmängderna ska minskas.
Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt.
Under 2021 har VafabMiljö varit verksamhetsutövare för Sänkmossens avfallsanläggning.
Verksamheten har under största delen av året varit organiserad enligt nedan:
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2.1.2 Lokalisering och planförhållanden
Anläggningen ligger ca 3 km öster om Fagersta tätort (se bilaga 1). Tillfarten sker från väg 256
mot Ängelsberg. Anläggningen ligger inte inom planlagt område. Marken ägs av Fagersta kommun och arrenderas av VafabMiljö enligt avtal. Läget är avskilt och insynsskyddat. Närmaste
bostäder ligger på ca 1,5 km avstånd. Närmaste vattendrag är en bäck till Melingssjön som via
Norrbyån avvattnas till Stora Aspen. Omgivande mark utnyttjas för skogsbruk.
2.1.3 Verksamhetsbeskrivning
Anläggningen togs i drift 1968. Hela området är ca 13 ha stort varav deponin är ca 4,4 ha. Till
anläggningen lämnas avfall från privatpersoner och företag i Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun. Det sker mellanlagring, omlastning och utsortering av återvinningsbara och brännbara fraktioner. Det finns en omlastnings- och sorteringsplatta, lagringsytor för skrot och flis mm, en kompostplatta, samt en återvinningscentral (Återbruk).
Hushållens avfall omlastas på anläggningen. Utsortering sker av återvinningsbart material ur industri- och byggavfall. Hushållsavfall samt övrigt utsorterat brännbart avfall transporteras till
Mälarenergis förbränningsanläggning. Träavfall samt park- och träavfall krossas i kampanj innan det körs till förbränningsanläggning. Blandskrot omlastas och lagras innan det körs till åter-
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vinningsföretag. Källsorterat bioavfall mellanlagras innan det transporteras till Västerås för rötning i VafabMiljös biogasanläggning på Gryta avfallsanläggning. Avfall som ska deponeras
transporteras till Gryta avfallsanläggning.
Vid Återbruket sker sortering i ett tiotal fraktioner av hushållens och småföretags grovavfall/
återvinningsmaterial samt mottagning/ mellanlagring av farligt avfall. Plats upplåts även på
Återbruket för insamling av avfall som omfattas av förordningen om producentansvar.
Ett mellanlager för farligt avfall finns på anläggningen som en del av Återbrukets verksamhet.
Mellanlagret består dels av en uppvärmd containern som är 22 m2 stor. I containern finns bla en
oljecistern på 1 m3 där inlämnad spillolja lagras. Containerna har en fulltäckande invallning på
3,0 m3 med ett inkluderat invallningslarm. Containern är brand- och explosionsskyddade enligt
REI90 samt EX-zon 1. Containern är även utrustad med rökdetektor och värmedetektor och kan
larma med ljus och ljud. Utanför containern finns ett kallförråd. El-avfall samlas in i burar som
sedan mellanlagras i container. Mellanlagring av tryckimpregnerat trä sker i containrar och mellanlagring av vitvaror sker på hårdgjorda ytor.
På anläggningen finns en avslutad deponi på ca 4,4 ha som är en deponi för icke farligt avfall.
Deponin startade 1968 och avslutades vid årsskiftet 2008/2009. Sluttäckningsarbetet färdigställdes vid utgången av 2021.
Lakvatten från deponin samt vatten från behandlingsytorna avleds till ett luftat utjämningsmagasin. Från utjämningsmagasinet pumpas vattnet via en överföringsledning till reningsverket i Fagersta.

2.2

Förändringar under året

Sex stycken kameror med värmesökande och optisk funktion installerades på anläggningen. Kamerorna ska larma vid givna temperaturer i avfallshögarna så att åtgärder kan vidtas för att förhindra att brand uppstår.
Under slutet av året färdigställades sluttäckningsarbetet av deponin då full mäktighet av
skyddstäckningsmassor uppnåddes över hela deponin.
Separat insamling av planglas, så kallat fönsterglas, har påbörjats på Återbruket under året. Tidigare togs planglas emot i en gemensam behållare för Isolering & Glas där materialet gick på deponering. Med denna förändring går nu planglaset istället till materialåtervinning.

2.3

Påverkan på miljön och människors hälsa

Det avgår luftemissioner från transporterna av avfall till och från anläggningen samt från de arbetsmaskiner som används på anläggningen. Den främsta miljöaspekten är utsläpp av koldioxid.
I första hand används arbetsmaskiner som drivs av HVO samt bilar som drivs av biogas.
Det sker visst utsläpp av klimatpåverkade gaser från den gamla deponin vid nedbrytning av deponerat organiskt material till metan och andra växthusgaser.
Från hanteringen av farligt avfall kan vissa utsläpp till luft förekomma på grund av avfallets lättflyktiga beståndsdelar avdunstar.
Den nedlagda deponin ger upphov till ett lakvatten som kan påverka yt- och grundvatten. Även
processvatten från ytor där avfall hanteras kan påverka yt- och grundvatten om processvatten
når omgivningen.
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Buller kan uppkomma från verksamheten i huvudsak från transporter, arbetsmaskiner, containerrangering och mekanisk bearbetning (krossning) av avfall.
Lukt kan uppstå från omlastning av hushållens bioavfall.

3

Gällande tillståndsbeslut

§ 5 punkt 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6
§ miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.
För verksamheten gäller miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Uppsala läns tillståndsbeslut daterat den 13 juni 2014. För tillståndets giltighet har en ekonomisk säkerhet ställts
som miljöprövningsdelegationen godkände 29 januari 2015. Tillståndet togs i anspråk den 1
mars 2015. Tillståndet omfattar anläggning för:
• Samtidig lagring av maximalt 3 000 ton annat avfall än farligt avfall
• Samtidig lagring av maximalt 80 ton farligt avfall
• Sortering av 9 000 ton annat avfall än farligt avfall per kalenderår
• Återvinning genom mekanisk bearbetning av 10 000 ton annat avfall än farligt avfall
per kalenderår
• Biologisk behandling (kompostering) av 10 200 ton annat avfall än farligt avfall per kalenderår
• Anläggande och drift av deponi för inert avfall. Deponin får ta emot maximalt 100 000
ton inert avfall. Deponering, inklusive eventuella slutåtgärder får ske till en högsta höjd
av + 142 meter över havet (RH 2000)
• Befintlig deponi (sluttäckt)
Den 21 april 2021 beslutade miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Uppsala län om
slutliga villkor för hantering av lakvatten, processvatten och dagvatten.

4

Anmälningspliktiga ändringar under året

§ 5 punkt 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen
(2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.
Den 4 oktober 2021 meddelande miljöenheten att VafabMiljös anmälan om schaktning till följd
av fiberdragning inte föranledde några åtgärder från tillsynsmyndigheten.
Den 20 november 2021 meddelande miljöenheten att VafabMiljös information om att platsen
för omlastning av matavfall kommer att ändras i början av 2022 inte föranledde några åtgärder
från tillsynsmyndigheten.
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5

Övriga gällande beslut

§ 5 punkt 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.
•
•
•

•
•
•
•
•
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Den 17 maj 2005 meddelade miljö- och byggnadsnämnden i Fagersta kommun beslut
om godkännande av avslutningsplan för deponin. Beslutet förenades med föreläggande
om kompletteringar vilka insändes 10 juni 2005.
Den 13 december 2005 meddelade miljö- och byggnadsnämnden i Fagersta kommun
VafabMiljö föreläggande om att bl.a. avsluta deponin i enlighet med avslutningsplanen,
inkomma med ett reviderat kontrollprogram etc.
Den 18 januari 2011 godkände Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd
VafabMiljös förslag till förändring av avslutningsplan, bestående av bl a tidigare anläggande av tätskikt, daterat 4 november 2010. Vidare förelade nämnden VafabMiljö att
sluttäckningen ska vara slutligt färdigställ före utgången av 2016.
Den 4 december 2015 beslutade Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd om
ny klassning enligt miljöbalken och avgift för tillsyn.
Den 25 januari 2016 beslutade Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd om
godkännande av förändrad avslutningsplan och föreläggande och skyddsåtgärder i samband med sluttäckning av deponin.
Den 13 december 2016 medgav Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd förlängning av tid för sluttäckning av deponin till den 31 december 2017.
Den 12 december 2017 medgav Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd förlängd tid för sluttäckning av deponin till den 31 december 2018.
Den 28 mars 2019 medgav Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd förlängd
tid för sluttäckning av deponin till den 31 december 2021.

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken

§ 5 punkt 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.
Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Västmanland-Dalarna miljö- och byggnämnd

7

Verksamhetens omfattning

§ 5 punkt 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.

7.1

Avfallsmänder i relation till tillståndet
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Tabell 7-1 redogör för hanterade avfallsmängder i relation till tillståndet. Då mellanlagringen av
slam upphörde våren 2020 var den samtida mellanlagrningen av icke farligt avfall mindre 2021
jämfört med 2020.
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Tabell 7-1 Hanterade avfallsmängder i relation till tillståndet
Verksamhet

Tillståndsgiven årlig
mängd (ton/år)

2021

2020

Samtidig lagring av annat avfall än farligt avfall

3 000 ton

300 ton

750 ton

Samtidig lagring av farligt avfall

80 ton

45 ton

55 ton

Sortering av annat avfall än farligt avfall

9 000 ton

492 ton

680 ton

Återvinning genom mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall

10 000 ton

2 887 ton

3 052 ton

Biologisk behandling (kompostering) av
annat avfall än farligt avfall

10 200 ton

0

0

7.2

Hantering av samtligt mottaget avfall

VafabMiljö arbetar för att uppnå bästa möjliga avfallshantering med målsättning om att klättra
uppåt på den avfallstrappa som är baserad på ett EU-direktiv. I Figur 7-1 redogörs en trappa
som är en variant av den klassiska avfallstrappan där stegen återvinna och energiåtervinna har
delats upp i fler steg för att få en mer nyanserad bild över hur avfallet har tagits om hand. I
denna trappa redogörs inte heller någon uppföljning kring förebyggande och återanvändning. I
Figur 7-1 redovisas vilka mängder avfall, av samtligt mottaget avfall (24 177 ton 2021, 21 770
ton 2020), som slutligen har hanterats enligt olika beskriva hanteringssteg. Avfall som har tagits
emot på återbruket ingår inte. Efter figuren följer en beskrivning av respektive steg.

Figur 7-1 Hantering av mottaget avfall på avfallsanläggningen

Materialåtervinning: De avfallsfraktioner som har skickats till extern materialåtervinning är huvudsakligen wellpapp och metallskrot. Från 2021 materialåtervinns även planglas/fönster istället för att såsom tidigare deponeras.
Biologisk återvinning – rötning: Insamlat matavfall transporteras till VafabMiljös biogasanläggning i Västerås där det rötas. Förutom biogas produceras en rötrest som återvinns som gödningsmedel.
Energiåtervinning och biologisk återvinning – kompostering: 10 306 ton (10 718 ton 2020) avfall har energiåtervunnits externt och består huvudsakligen av brännbart hushålls- och verksamhetsavfall samt träavfall. Även ris och grenar har gått till extern energiåtervinning. 81 ton parkoch trädgårdsavfall har gått till kompostering på Gryta
Återvinning som konstruktionsmaterial: Avfall som har återvunnits som konstruktionsmaterial
är mottagna schaktmassor som använts i slutförandet av sluttäckningsarbetet av deponin.
Deponering: Avfall som deponeras består huvudsakligen av deponeringsrest från bygg- och rivningsavfall och annat verksamhetsavfall (består huvudsakligen av blandande fraktioner av gips
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och isolering) samt ren isolering. Avfallet deponeras på VafabMiljös deponi strax intill Gryta
avfallsanläggning i Västerås.

7.3

Mottagna avfallsmängder vid Återbruket

7.3.1 Mottagna mängder grovafall
De mängder grovavfall som tagits emot från hushåll och mindre företag på Återbruket Sänkmossen redovisas i Tabell 7-3. Anläggningen hade ca 89 000 stycken besökare 2021 (72 000
stycken 2020). Ny fraktion som tillkommit under 2021 är fönster.
Tabell 7-3 Mottagna mängder grovavfall från hushållen på Återbruket
2021

2020

Textil (ton)

17

17

Plast (ton)

216

37

Well (ton)

227

212

Grönavfall (ton)

578

576

Trä (ton)

1131

1 299

Skrot (ton)

16

330

Brännbart (ton)

570

807

Böcker (ton)

20

17

Gips ren (ton)

70

95

Glas och isolering (ton)

1,5

39

Fönster (ton)

17

-

Matolja (ton)

1,8

0,5

Fyllnadsmassor (ton)

129

480

Däck (ton)

36

Ingen uppgift

3 013

3 909

Summa (ton)

På Återbruket finns även insamlingskärl för producentansvarsmaterial.
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7.3.2 Mottagna mängder farligt avfall
Det farliga avfall som hushållen och mindre företag har lämnat till Återbruket visas i Tabell 7-4.
Tabell 7-4 Mottagna mängder farligt avfall vid Återbruket Sänkmossen
Fraktion

Mängd i ton 2021

Mängd i ton 2020

Spillolja

12,2

16,4

Oljefilter

0,86

1,1

Lösningsmedel*

2,2

3,7

Areosoler**

1,6

1,9

Färg, lösnm.bas

10,4

12,6

Färg, vattenbas

19,6

23

Gasflaskor***

0,3

0,6

Surt/alkaliskt

1,8

1,9

Kvicksilver

0,003

0,015

Blybatterier

17,6

17,5

4

4,5

Bekämpningsmedel

0,3

0,38

Småkemikalier

0,71

0,83

Ljuskällor

2

2,7

Asbest

0

9,7

Elektronik

163

193

Kylmöbler

35

76

Impregnerat trä

275

30

Totalt

547

396

Småbatterier

*I lösningsmedel ingår även bensin och glykoler.
**I aerosoler ingår även fogskum.
*** I gasflaskor ingår även släckare och gaständare.

7.4

Mottagna mängder farligt avfall på anläggningen

Förutom det farliga avfallet som tas emot på återbruket tas även impregnerat trä samt asbest
emot på avfallsanläggningen. Mottagna mängder för 2021 redogörs i Tabell 7-5.
Tabell 7-5 Mottaget farligt avfall på avfallsanläggningen
Fraktion
Asbest (ton)

2021

2020

0

0

Impregnerat trä (ton)

375

402

Totalt (ton)

379

402

Kommentarer
Eventuella inkomna mängder transporterades till
Gryta i Västerås för deponering.
275 ton inkom till Återbruket på Sänkmossen, 55
ton togs emot för omlastning från Återbruket i Norberg, 30 ton togs emot för omlastning från Återbruket i Skinnskatteberg och 15 ton togs emot från
verksamheter på anläggningen på Sänkmossen.
Samtliga mängder transporterades till Fortum för
energiåtervinning.
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8

Redovisning av villkor

§ 5 punkt 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av
dessa villkor har uppfyllts.
Gällande tillstånd meddelades av Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län den 13 juni 2014
och är förenat med de villkor som redogörs i tabell 8-1. Villkor 17-20 beslutades av Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län den 21 april 2021.
Tabell 8-1 Villkor i tillståndet

Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp.
föreskrifter, förelägganden, råd
Allmänt vill1. Om inte annat följer av övriga villkor ska
kor
verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet
med vad bolaget angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
Villkor om
drift av anläggningen
Villkor om
drift av anläggningen
Villkor om
drift av anläggningen

Hur uppfylls kravet

Verksamheten bedrivs i huvudsaklig överensstämmelse
med vad bolaget angivit i
ansökningshandlingarna och
i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Endast avfall som redovisas i bilagorna 3 och Endast avfall i bilagorna har
4 får hanteras inom Sänkmossens avfallsanlägg- hanterats.
ning (delegation).
3. Ingen deponering får ske på befintlig deponi. Ingen deponering sker.

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

Anläggningen bedöms vara
inhägnad i erforderlig omfattning samt är låst under tider då den inte är öppen. Bevakning av vaktbolag sker.
Villkor om
5. Avfall får endast tas emot under tider då an- Avfall tas endast emot exdrift av anläggningen är bemannad. Inkommande avfall
ternt under tid då anläggläggningen
ska viktbestämmas samt kontrolleras och
ningen är bemannad. Injournalföras.
kommande avfall viktbestäms, kontrolleras och
journalförs.
Administrativa 6. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten i Det konstruktionsmaterial
villkor
god tid innan avfall, avsett för konstruktionsän- som har förts in är massor
damål (se bilaga 3) inom anläggning, förs in till till sluttäckningen vilket är
verksamhetsområdet (delegation).
kommunicerat via avslutningsplanen samt att vissa
massor omlastas på Sänkmossen innan det transporteras till Gryta.
Villkor om ut- 7. Ytor avsedda för behandling och mellanlag- Ytor för behandling och
formning och ring av avfall ska vara hårdgjorda. Förorenat
mellanlagring är hårdgjorda
drift av anvatten från dessa ytor ska samlas upp och avle- och vatten avleds till lakvatläggningen
das till befintligt lakvattensystem.
tensystemet.
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp.
föreskrifter, förelägganden, råd
Villkor om
8. Mellanlagring av bioavfall från hushåll och
drift av anverksamheter ska ske i sluten container, under
läggningen
högst sju dygn, före uppläggning i kompost eller vidare transport till annan godkänd behandlingsanläggning. Utsorterat restavfall från hushållen får inte mellanlagras längre tid än 14 dagar (delegation).
Administrativa 9. Senast tre månader innan anläggandet av devillkor
poni för inert avfall påbörjas ska bolaget till tillsynsmyndigheten redovisa en beskrivning av
bottenkonstruktionens utformning, geologisk
barriär, system för uppsamling av lakvatten,
vattenavledande åtgärder samt en deponeringsplan.
Omgivnings- 10. Om olägenheter för omgivningen uppstår,
villkor
till exempel i form av dålig lukt, damning och
skadedjur ska bolaget omedelbart vidta åtgärder
för att motverka olägenheterna.

Villkor om
drift av anläggningen

Villkor om
drift av anläggningen
Villkor om
drift av anläggningen

11. Elavfall i form av vitvaror och kylmöbler
ska förvaras på hårdgjord yta och hanteras på
ett sådant sätt att riskerna för skador som innebär läckage av köldmedium minimeras. Övrigt
elavfall ska förvaras nederbördsskyddat på
hårdgjord yta (delegation).
12. Impregnerat trä ska förvaras på hårdgjord
yta.

Hur uppfylls kravet
Bioavfallet omlastas på anläggningen och förvaras på
anläggningen i högst sju
dygn i sluten container. Utsorterat restavfall mellanlagras inte längre tid än 14 dagar.
Ej aktuellt under 2021.

Rutiner för hantering av
olika olägenheter finns i
verksamhetens ledningssystem. Det har inte uppstått
någon olägenhet under 2021
där det har behövts vidtas åtgärder.
Förvaring av elavfall har
skett enligt villkoret.

Förvaring av impregnerat trä
har skett på hårdgjord yta.

13. Övrigt farligt avfall samt kemiska produkter Förvaring av farligt avfall
ska förvaras under tak på tät yta och hantehar skett enligt villkoret.
ringen i övrigt ske så att eventuella läckage inte
förorenar omgivningen.
För flytande kemiska produkter och flytande
farligt avfall gäller dessutom att lagring- 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.
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp.
föreskrifter, förelägganden, råd
Omgivnings- 14. Buller från anläggningen ska begränsas så
villkor
att det inte ger upphov till högre ekvivalent
ljudnivå som frifältsvärde utomhus vid bostäder
än
50 dBA helgfri mån-fre dagtid (kl 07.00-18.00)
40 dBA nattetid
(kl 22.00-07.00)
45 dBA övrig tid
Momentana ljud nattetid (kl 22.00-07.00) får
inte överskrida 55 dBA vid bostäder, mätt som
högsta ljudnivå i mätläge ”fast”.
Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom
immisionsmätningar eller närfältsmätningar och
beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska baseras på
de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska
ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller vid andra tillfällen som tillsynsmyndigheten
bestämmer.
Villkor om
15. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för
kontroll
verksamheten och följas. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten
senast sex månader efter att tillståndet tagits i
anspråk.
Administrativt 16. När tillståndet tas i anspråk och innan verkvillkor
samheten i sin helhet eller till någon del upphör
ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Villkor om utformning och
drift av anläggningen
Villkor om utformning och
drift av anläggningen

17. Lakvatten, förorenat dagvatten och processvatten från verksamheten ska samlas upp
och ledas till kommunens avloppsreningsverk.

Hur uppfylls kravet
Ingen mätning har genomförts under 2021. Ingen förändring som kan ha medfört
ökade bullernivåer har skett
i verksamheten.

Det finns ett kontrollprogram som är inlämnat till
tillsynsmyndigheten.

Anmälan om att tillståndet
har tagits i anspråk den 1
mars 2015 gjordes till tillsynsmyndigheten 14 april
2015.
Lakvatten, förorenat dagvatten och processvatten har
samlats upp och letts till reningsverket i Fagersta.
Det finns ingen inert deponi.

18. Om en deponi för inert avfall anläggs ska
lakvatten, som inte passerar den geologiska barriären, samlas upp i en sedimentationsbassäng.
Vattnet ska överföras till avloppsreningsverket
om inte annan hantering godkänts av tillsynsmyndigheten (delegation).
Villkor om ut- 19. Ovidkommande grundvatten ska fortsatt
Ovidkommande grundvatten
formning och pumpas bort och avledas på det sätt som anges i pumpas bort och avleds på
drift av anutredningen.
det som sätt som anges i
läggningen
prövotidsutredningen (handling daterad 2020-06-01).
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp.
föreskrifter, förelägganden, råd
Villkor om ut- 20. Sektionering av utjämningsmagasin samt
formning och uppförande av nederbördsskydd vid omlastdrift av anningen av matavfall ska vara slutförd senast nio
läggningen
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

9

Hur uppfylls kravet
Beslutet vann laga kraft den
26 maj 2021 så åtgärderna
skulle vara slutförda senast
den 26 februari 2022. Sektionering av utjämningsmagasinet installerades i augusti 2021. Nederbördsskydd över omlastningen av
matavfall blev klart den 25
februari 2022.

Resultat av mätningar, beräkningar och
andra undersökningar

§ 5 punkt 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller
andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön
och människors hälsa.
I enlighet med kontrollprogrammet har det under året utförts provtagning i ett antal lak-, yt och i
grundvattenpunkter. Vattenprovtagning och analys på laboratorium sker en gång per kvartal av
lak- och ytvatten samt en gång per halvår av grundvatten. I samband med provtagningarna mäts
vattentemperatur och konduktivitet i fält. I grundvattenstationer mäts även grundvattennivån
och vid ytvattenstationer noteras uppskattat flöde. I bilaga 2 framgår en sammanställning och en
utvärdering av analysresultaten.
I bilaga 2 framgår även uppsamlade vattenmängder för 2021 och en sammanställning av den
samlade belastningen av olika parametrar på Fagersta avloppsreningsverk.

10 Säkring av drift- och kontrollfunktioner samt
förbättring av skötsel och underhåll av tekniska installationer
§ 5 punkt 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift
och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.
I syfte att säkra drift och kontrollfunktioner samt att förbättra skötsel och underhåll finns VafabMiljös ledningssystem. VafabMiljös verksamhet är certifierad enligt miljöledningsstandarden
ISO 14001 samt kvalitetsstandarden ISO 9001. VafabMiljö arbetar även med ledningssystem
för arbetsmiljö, och dessa tre är integrerade med varandra. Inom loppet av en treårsperiod granskas alla processer av revisorer från ett anlitat certifieringsorgan. Intern revision av ledningssystemet sker i olika verksamhetsdelar fyra gånger per år. Både externa och interna revisioner görs
i syfte att kontrollera att verksamheten uppfyller standardernas krav och för att hitta möjligheter
till förbättringar.
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Inga övriga betydande åtgärder för att säkra drift- och kontrollfunktioner har genomförts under
året.

11 Åtgärder efter driftstörningar, avbrott eller
liknande händelser
§ 5 punkt 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och
som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.
Under året har det inträffat två drifstörningar med risk för negativ påverkan på miljön:
•

Under ca 15 timmar, den 19 augusit, bräddade det ca 15 m3 vatten från utjämningsammen pga extremt stora nederbördsmängder. Dammen samlar upp lakvatten från deponin
samt nederbördsvatten från verksamhetsytorna. Bräddningen skedde till närliggande
dike. Åtgärder: Inga direkta avhjälande åtgärder kunde vidtas. Det är mycket sällan det
sker bräddning från dammen men vid extrema nederbördstillfällen så kan det var oundviligt.

•

Den 31 augusit stannde grundvattenpumpen öster om deponin som pumpar bort inträngande grundvatten från högre belägna områden direkt nordost om anläggningen. Detta då
delar av deponiområdet utgör ett naturligt ”utströmningsområde” för grundvatten. Åtgärder: Den 3 september kom en elektriker ut på plats som kunde få igång pumpen.

12 Minskning av förbrukning av energi och råvaror
§ 5 punkt 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att
minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.
VafabMiljö nyttjar el från förnybara energikällor vid samtliga anläggningar där VafabMiljö är
huvudman för verksamheten. Under referensåret 2008 var elförbrukningen 104 MWh vid Sänkmossen. Elförbrukningen var 144 MWh år 2021. I Figur 12-1- redovisas variationerna 20112021 i förhållande till 2008 års förbrukning.
I ett längre perspektiv kan det konstateras att energiförbrukningen på Sänkmossen påverkas
mycket av väderlek (eftersom ungefär en tredjedel av energiförbrukningen på anläggningen beror på värme/kyla/ventilation). Luftningen i lakvattendammen är sedan 2012 omstyrd till att köras 12 timmar/ dygn sedan energikartläggning genomfördes på anläggningen 2008/2009.
Inga övriga betydande åtgärder har genomförts under året med syfte att minska verksamhetens
förbrukning av råvaror och energi. El- och vattenförbrukning mäts och i händelse att det visar på
onormal ökning kommer VafabMiljö att utreda det och därefter vidta lämpliga åtgärder. Den ökning som skett under 2021 gentemot 2020 beror i huvudsak på att en eldriven truck införskaffats. Trucken laddas varje natt.
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Figur 12--1 Energiförbrukning på avfallsanläggningen år 2008 och 2011 - 2021
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13 Kemikalier
§ 5 punkt 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker
för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara
mindre farliga.
Dokumentation av kemikaliehanteringen har under året skett genom ett webbaserat kemikaliehanteringssystem. Systemet uppdateras kontinuerligt och innehåller bl a riskvärderingar,
skyddsföreskrifter, årliga förbrukade mängder, kemikalielista för respektive verksamhet, VafabMiljös lista över godkända kemikalier och säkerhetsdatablad.
På Sänkmossen används fyra stycken kemiska produkter (fem stycken 2020) som är faroklassade enligt REACH. En produkt innehåller utfasningsämne, vilket är ett smörjmedel till maskiner, men produkten är undantagen i REACH. Ingen av produkterna innehåller några riskminskningsämnen
På anläggningen finns en mindre kylanläggning, 1,4 ton CO2e, som inte omfattas av rapporteringsplikt gällande köldmedier.
VafabMiljö arbetar ständigt med att om möjligt hitta ersättningsprodukter som är mindre farliga
för miljö och människors hälsa.
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14 Avfall som uppkommer i verksamheten
§ 5 punkt 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att
minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.
Inga betydande åtgärder har vidtagits under året med syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

15 Minskning av risker som kan ge olägenheter för miljö och hälsa
§ 5 punkt 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att
minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa.
En miljöriskanalys av verksamheten genomförs årligen. De risker som värderades högst vid
den senaste riskanalysen är risker kopplat till brand i avfall samt lakvattenläckage bla pga att deponins botten inte är tät.
Gällande brandrisken så finns rutiner för bland annat hur stora avfallshögar som får lagras samt
deras placering och lagringtid. Under 2021 har även sex stycken värmesökande och optiska kameror installerats som ska larma vid givna temperaturer så att brand kan förhindras. Gällande
risken för lakvattenläckage så följs sluttäckningsåtgärdena upp och vattenkontroll bedrivs i enlighet med upprättat kontrollprogram. Utfallet av vattenkontrollen enligt kontrollprogrammet
utgör löpande underlag för bedömning av behov av eventuella åtgärder.
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